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No final do mês de agosto, 
a Prefeitura de Tremem-
bé transformou um antigo 
local que era destinado a 
descarte irregular de lixo 
e entulho em uma área de 
lazer com campo de fute-
bol de areia e playground 
com portes de iluminação 
no bairro Vale das Flores. 

O local receberá ainda 
plantio de mudas e uma 
academia ao ar livre.
Essa nova área de lazer 
atenderá também mora-
dores dos bairros Nova 
Vida e Chácara Canaã.
Situado na Avenida Pe-
rimetral dos Iberis,
o terreno ganhou lim-

peza, brinquedos, 
iluminação, cerca, 
traves e marcação para 
a garotada jogar bola. 
A adequação do espaço 
como área de lazer teve 
também como objetivo 
eliminar o lixão e ini-
bir o descarte irregular 
da população no local.

Nova área de lazer no 
bairro Vale

das Flores em 
Tremembé

Os interessados em parti-
cipar da II Etapa do Cir-
cuito Corrida de Rua de 
Pindamonhangaba, que 
não participaram da I Eta-
pa, poderão garantir a vaga 
a partir de segunda-feira 
(31). As inscrições serão 
realizadas no Centro de 
Treinamento Luiz Caloi. 
O atendimento é das 8 às 
11h30 e das 15 às 18 horas.
A II 
Etapa está marcada para 
o dia 05 de setembro e 
será noturna. A largada 
acontecerá no Vale das 
Acácias, às 19 horas. A 
organização informa que 
a retirada dos número 

será a partir das 17h30.
De acordo com as in-
formações de profissio-
nais da Secretaria de 
Esportes, quem participou 
da I Etapa deve apenas 
confirmar a participação 
para a II Etapa, não há 
necessidade de nova ins-
crição, no entanto, a con-
firmação se faz necessária 
e pode ser feita nesta sex-
ta-feira, 28, no Luiz Caloi. 
O horário de atendimento 
é o mesmo das inscrições.
Robson Karlos - Robinho 
- foi o primeiro a com-
pletar o percurso da cate-
goria adulta na primeira 
etapa e comenta que a sua 

equipe se superou, baten-
do recorde de inscrições 
entre eles, pois, foram 65 
e na próxima etapa pre-
tende levar mais atletas. 
Ele parabenizou a or-
ganização da prova e 
todos os participantes.
As corridas de rua de 
Pindamonhangaba têm 
reunido grande número 
de participantes. As pro-
vas contam com atletas 
de várias idades e mui-
tos grupos se inscrevem, 
como é o caso da ‘Turma 
da Corrida’. Eles tam-
bém representam a cida-
de  competições na re-
gião e em outros estados.

Inscrições para II Etapa 
do Circuito de Corrida 
de Rua começam em
 Pindamonhangaba

O CONDEPHAAT – Con-
selho da Defesa ao Patri-
mônio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo, 
realizou oficialmente 
o tombamento da Igre-
ja Matiz de São Ben-
to do Sapucaí na cate-
goria de Bem Cultural.
A publicação no Diário 
Oficial do Estado de São 
Paulo foi realizada no dia 
08 de maio de 2015, cons-
tando a Resolução da Se-
cretaria da Cultura – 24, 
de 07 de maio de 2015.
De acordo com a Resolu-

ção, “se trata de um impo-
nente edifício implantado 
na encosta do morro, em 
uma grande praça fron-
teiriça circundada pelas 
casas térreas, que a emol-
duram; as características 
inovadoras singulares – 
nota-se que internamente 
na igreja em taipa de pilão 
de uma nave apenas foram 
abertos cinco arcos plenos 
(solenes, altos e severos) 
de cada lado, nas paredes 
dos corredores, formando 
um espaço que atualmen-
te corresponde a três na-
ves; seu significado social, 

pois a matriz é símbolo de 
independência devido a 
doação original do local, 
à segurança contra as en-
chentes ao redor da qual 
foram construídas as no-
vas casas e por fim, quanto 
ao aspecto religioso, pois 
a população aceitou a opi-
nião dos padres capuchi-
nhos em missões por aque-
la localidade, de construir 
um templo grandioso…”
O tombamento garante 
e prevê a preservação da 
volumetria, fachadas, in-
terior, espacialidade, in-
tegração do município, e 
todas as características do 
edifício baseando-se no 
projeto original. Quanto a 
alterações, serão aceitas as 
que visem à manutenção 
e segurança do edifício, 
que por sua vez, respei-
tem a essência do projeto.
Sendo assim, este é o pri-
meiro edifício tombado 
oficialmente no municí-
pio sambentista, o que é 
um marco em sua histó-
ria e para a população.

Igreja Matriz de
São Bento do Sapucaí

é tombada

O Emprega Taubaté está 
com diversas vagas dis-
poníveis para quem busca 
uma colocação no merca-
do de trabalho. Com fácil 
acesso aos munícipes, o 
local, que engloba o Bal-
cão de Empregos, PAT, 
o Ministério do Trabalho 
e o Banco do Povo, está 
instalado no piso superior 
do Terminal Rodoviário 
Urbano (Rodoviária Ve-
lha), na praça Dr. Barbosa 
de Oliveira, s/nº - Centro.
No local há vagas para a 
área de saúde: auxiliar de 
enfermagem, técnico de 
enfermagem, enfermei-
ro, farmacêutico, médico 
do trabalho, líder de copa 
e protético. E também 
para o ramo de alimen-
tação: chefe de cozinha, 
cozinheiro comercial, pi-
zzaiolo, sushiman e ge-

rente de alimentos e be-
bidas com experiência.
Além disso, há oportuni-
dades para: atendente, aju-
dante eletricista, auxiliar 
de tesouraria, corretor de 
imóveis, estágio em técni-
co em eletrônica, estoquis-
ta (portador de necessida-
des especiais) funileiro de 
autos, vistoriador de autos, 
vendedora interna com ex-
periência em móveis e ven-
dedor interno e externo.
Alguns cargos exigem ex-
periência, como o de coor-
denador pedagógico que 
precisa ter inglês fluen-
te; impressor flexográfi-
co com experiência com 
máquina de banda larga 
de seis cores e rebobina-
dor com experiência em 
filmes de polietileno. Há 
também oportunidade para 
empregada doméstica com 

disponibilidade para mo-
rar em Campos do Jordão.
Para concorrer a uma vaga 
do Balcão de Empregos, o 
interessado precisa reali-
zar um cadastro e compa-
recer munido de RG, CPF, 
carteira de trabalho e com-
provante de residência.
No mesmo local também 
funciona o PAT (Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador de Taubaté), que 
oferece oportunidades 
para: atendente de balcão, 
ajudante de cozinha, au-
xiliar de cozinha, barbei-
ro, consultor de vendas, 
coordenador de restau-
rante, cozinheiro geral, 
gerente de restaurante 
e impressor serigráfico. 
Para disputar essas vagas 
é necessário comparecer 
com RG, CPF, carteira de 
trabalho e número do PIS.

Emprega Taubaté
oferece vagas para 

quem busca colocação 
no mercado de trabalho
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Cargas especiais serão 
transportadas nos dias 01, 
02 e 03/09, entre 1h e 5h 
da manhã, período em que 
as pistas da Serra, nos dois 
sentidos, estarão totalmen-
te interditadas. A Conces-
sionária Tamoios alerta os 
usuários da Rodovia dos 
Tamoios (SP-099) que, en-
tre 1h e 5h da manhã dos 
dias 01, 02 e 03 de setem-
bro (terça, quarta e quinta-
feira) as pistas da Serra (do 
km 68 ao km 80,6), nos 
dois sentidos de tráfego, 
estarão totalmente interdi-
tadas. As interdições serão 
necessárias para a passa-
gem de 12 veículos trans-
portando cargas especiais. 
Para evitar transtornos, os 
usuários não devem uti-

lizar o trecho de Serra da 
Rodovia dos Tamoios nos 
períodos de interdição.
Caso haja a necessidade 
extrema de deslocamen-
to durante o período de 
interdição, o usuário terá 
como opções as rodovias 
SP-098 - Paulo Rolim 
Loureiro (Mogi/Bertio-
ga) e SP-125 - Oswaldo 
Cruz (Taubaté/Ubatuba). 
Em caso da necessidade 
de passagem de veículos 
em emergência no trecho 
durante a operação, será 
colocado em prática um 
plano de contingência para 
garantir o deslocamento.
A equipe da Conces-
sionária Tamoios, em 
conjunto com a Policia 
Militar Rodoviária, re-

alizará a operação em 
ação coordenada com a 
Transportadora Locar.
As cargas possuem licen-
ça expedida pelo DER 
(Departamento de Estra-
das de Rodagem) e auto-
rizações das Secretarias 
de Segurança, Trânsito e 
Defesa Civil de Caragua-
tatuba, e da Divisão de 
Tráfego de São Sebastião.
Os usuários da Tamoios 
podem obter informações 
sobre as condições de trá-
fego da rodovia por meio 
do Twitter da Concessio-
nária Tamoios: https://
twitter.com/tamoios099
Concessionária Tamoios
Assessoria de Comunica-
ção     (12)       3924-1196 
ou       (12)     99747-0542

Trecho de Serra da Rodovia dos
 Tamoios será interditado na 

madrugada dos dias 01, 02 e 03/09

Continuam abertas as ins-
crições para o curso de Pa-
daria Artesanal promovido 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Caçapava. 

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 2 de setem-
bro. As aulas vão começar 
no dia 3 de setembro e ter-
minam 1º de outubro. O 

curso será dado em dois 
períodos: das 9h às 11h30 
e das 13h30 às 16h30.
Os alunos vão aprender a 
confeccionar dez tipos de 
pães, no total serão cin-
co aulas. Os participantes 
vão receber certificados de 
conclusão. Os interessados 
em fazer a inscrição ins-
crição devem apresentar o 
RG e comprovante de re-
sidência na sede do Fundo 
Social, à rua Alberto Pinto 
de Faria, 280, no Jardim 
Julieta, das 9h às 15h30, 
de segunda a sexta-feiras.

Padaria artesanal do Fundo 
Social de Caçapava continua 

com inscrições abertas

O governador Geraldo 
Alckmin recebeu na tar-
de desta quarta-feira,
o ex-presidente da Fran-
ça e atual presidente do 
partido “Les Républi-
cains” Nicolas Sarkozy. 
O encontro, que aconte-
ceu no Palácio dos Ban-
deirantes, contou também 
com a presença do côn-
sul-geral da França em 
São Paulo, Damien Loras.
Alckmin e Sarkozy fala-

ram sobre políticas so-
ciais, educação, mobi-
lidade, cenário politico 
mundial e os desafios da 
administração pública nas 
áreas de segurança, trá-
fico de drogas, saúde e 
crescimento econômico.
Ao final da reunião, o go-
vernador ofereceu um vi-
nho da Vinícola Guaspari, 
uma antiga fazenda de café 
de Espirito Santo do Pi-
nhal, interior de São Paulo. 

Foram entregues tam-
bém livros do Governo 
do Estado de São Pau-
lo sobre o acervo cul-
tural e artístico do Pa-
lácio dos Bandeirantes.
P a r c e r i a
A França, junto com 
Alemanha, Argentina, 
Canadá, China, Espa-
nha, Estados Unidos, 
Japão e Reino Unido, é 
considerado um parcei-
ro prioritário para o Go-
verno de São Paulo. O 
Estado paulista mantém 
relações com Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur 
(PACA) e Île-de-France.
Na visita do atual presi-
dente da França, François 
Hollande, ao governa-
dor Geraldo Alckmin, em 
2013, foram assinados dois 
acordos de cooperação en-
tre São Paulo e a França.

Alckmin recebe Nicolas 
Sarkozy ex-presidente 

da França
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A Prefeitura de Tauba-
té esclarece que não 
haverá aumen-
to na tarifa pública 

dos ônibus na cidade 
nos próximos 18 me-
ses. Houve um compro-
misso de nova avaliação 

da planilha econômi-
ca em janeiro de 2016 
e está totalmente des-
cartado novo reajuste. 

Prefeitura de Taubaté
Divulga Nota sobre
o Reajuste da Tarifa

A Prefeitura de Taubaté 
abriu na segunda-feira, 
31, as inscrições para mais 
dois concursos visando o 
provimento de vagas para 
diversos cargos, cujas 
contratações serão regi-
das pelo Código de Ad-
ministração do Município 
de Taubaté (Lei Comple-
mentar nº 1/1990 e suas 
alterações) que instituiu o 
regime jurídico único dos 
servidores públicos muni-
cipais e se processará de 
acordo com as instruções 
constantes neste edital e 
na legislação suplementar 
concernentes à matéria.
O Concurso Público nº 
7/2015 visa o preenchi-
mento de 27 vagas para 
42 cargos que vão de bor-
racheiro a monitor de ofí-
cios. Os salários vão de 
R$ 1.304,08 a R$ 2.881,48 
e as inscrições custam 
de R$ 21,00 a R$ 23,70.
Já o Concurso Públi-
co nº 8/2015 oferece 12 
vagas para Guarda Mu-
nicipal (Masculino) e 
Guarda Municipal (Fe-
minino). O salário é de 
R$ 1.304,08 e as inscri-
ções custam R$ 23,70.
As inscrições deverão ser 
efetuadas exclusivamen-
te pela internet, no pe-
ríodo de 31 de agosto a 
17 de setembro de 2015, 
através do site www.pu-
bliconsult.com.br, onde 
o candidato também en-
contra o edital completo.
As provas objetivas es-
tão previstas para acon-
tecer no dia 18 de outu-
bro de 2015 (domingo).
A confirmação oficial acer-
ca da data, horário e local 
de realização das provas 
ocorrerá através do edital 
de convocação específico, 
a ser disponibilizado 
nos sites www.publi-
consu l t . com.br,www.
taubate.sp.gov.br e no 
Jornal Diário de Taubaté.
A data prevista poderá 
ser alterada em função 
da quantidade de inscri-
tos, da disponibilidade de 
locais para a realização 
das provas e de outros 
fatores supervenientes.
Concursos com ins-
crições encerradas:
Concurso Nº 1/2015
Total: 798 inscritos
No 1º edital (Concur-
so Público Nº 1/2015), 
as 14 vagas são para agen-
tes comunitários de saúde 
para os ESFs das regiões 
dos bairros: Água Quente, 
Ana Rosa, Barreiro, Chá-
cara Silvestre, Esplanada 
Santa Terezinha, Estoril, 
Jaraguá, Marlene Miran-
da, Monjolinho, Novo 
Horizonte, Paiol, Pinheiri-

nho, Piratininga, Planalto, 
Santa Isabel, Santa Tereza, 
São Geraldo, São Gonçalo, 
Vila Marli e Vila São José.
Concurso Nº 2/2015
19.591 inscritos
O 2º concurso (Nº 2/2015) 
oferece 85 vagas para di-
versas áreas: Agente Fis-
cal de Transporte Público, 
Arquiteto, Assistente So-
cial, Biólogo, Contador, 
Engenheiro Agrônomo, 
Engenheiro Ambiental, 
Engenheiro Civil, Enge-
nheiro de Segurança do 
Trabalho, Engenheiro Flo-
restal, Escriturário, Fiscal 
de Abastecimento, Fiscal 
de Obras Particulares, Fis-
cal de Rendas Imobiliá-
rias, Inspetor de Alunos, 
Instrutor de Esportes (di-
versas modalidades), Mo-
nitor de Esportes, Museó-
logo, Nutricionista, Oficial 
de Administração, Orien-
tador Social, Psicólogo, 
Servente e Topógrafo.
Concurso Nº 4/2015
565 inscritos
No concurso nº 4/2015 são 
10 vagas para cuidador.
Concursos com ins-
crições abertas até 
dia 3 de setembro:
Concurso Nº 3/2015
As opções oferecidas são 
na área da saúde: Aten-
dente de Consultório Den-
tário, Dentista, Dentista 
Especialista - Bucomaxilo 
Facial, Dentista Especia-
lista – Odontopediatria, 
Dentista Especialista – 
Ortodontia, Dentista Es-
pecialista - Pacientes com 
Necessidades Especiais, 
Dentista Especialista - Pa-
tologia Bucal, Dentista 
Especialista – Periodon-
tia, Dentista Especialista - 
Prótese Dentária, Dentista 
PSF, Enfermeiro, Enfer-
meiro PSF, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoau-
diólogo, Médico, Médico 
Especialista – Cardiologia, 
Médico Especialista - Car-
diologia Infantil, Médico 
Especialista - Cirurgia Ge-
ral, Médico Especialista - 
Cirurgião Infantil, Médico 
Especialista – Dermatolo-
gia, Médico Especialista 
- Endocrinologia Infantil, 
Médico Especialista – En-
doscopia, Médico Espe-
cialista – Fisiatria, Médico 
Especialista – Geriatria, 
Médico Especialista - Gi-
necologia e Obstetrícia, 
Médico Necropsista, Mé-
dico Especialista – Neuro-
logia, Médico Especialista 
- Neurologia Infantil, Mé-
dico Especialista – Nutró-
logo, Médico Especialista 
– Oftalmologia, Médico 
Especialista – Otorrino-
laringologia, Médico Es-
pecialista – Pneumologia, 

Médico Especialista – Psi-
quiatria, Médico Especia-
lista – Urologia, Médico 
PSF, Médico Veterinário, 
Técnico de Enfermagem, 
Técnico de Equipamento 
Odontológico, Técnico de 
Raio X, Técnico em Ne-
cropsia, Técnico em Pró-
tese Dentária, Técnico em 
Saúde Bucal, Técnico em 
Veterinária e Terapeuta 
Ocupacional. Ao todo são 
59 vagas. O período de 
inscrições é de 24 de julho 
a 3 de setembro. Os salá-
rios vão de R$ 1.304,08 a 
R$ 5.705,72 (mais 40% de 
ANU – Adicional de Nível 
Universitário e 40% de AI 
– Adicional de Insalubri-
dade, dependendo da fun-
ção). A carga horária sema-
nal varia de 20 a 40 horas, 
de acordo com o cargo.
Concurso Nº 5/2015
São cinco vagas para 
Agente de Controle de 
Endemias, as inscrições 
também custam R$ 23,70 
e devem ser realizadas 31 
de julho a 03 de setembro 
de 2015, pelo mesmo en-
dereço eletrônico. O bo-
leto deve ser pago até 4 
de setembro de 2015 em 
qualquer agência bancária, 
através de internet banking 
ou em estabelecimento au-
torizado a receber paga-
mento de documentos de 
compensação bancária. A 
carga horária é de 40 ho-
ras semanais e o salário é 
de R$ 1.304,08, mais 20% 
de adicional de insalubri-
dade. A prova deve acon-
tecer no dia 4 outubro de 
2015, às 9h. A confirma-
ção oficial acerca da data, 
horário e local de reali-
zação das provas ocor-
rerá através do Edital de 
Convocação específico, 
no site: www.publicon-
sult.com.br e no jor-
nal Diário de Taubaté.
Concurso Nº 6/2015
As vagas são para Ajudan-
te de Paramentação, Bra-
çal, Calheiro, Carpinteiro, 
Coveiro, Cozinheiro, Ele-
tricista, Eletricista Sema-
fórico, Encanador, Gari, 
Marceneiro, Mecânico de 
Máquinas, Mecânico de 
Viatura Leve, Mestre de 
Obras, Motorista, Moto-
rista Paramentador, Pe-
dreiro, Pedreiro de Acaba-
mento, Pintor, Serralheiro 
e Vidraceiro. As inscrições 
devem ser feitas exclusi-
vamente pela internet, no 
período de 7 de agosto a 
3 de setembro de 2015, 
através do site: www.pu-
bliconsult.com.br, onde 
também se encontra o edi-
tal completo. As taxas vão 
de R$ 21,00 a R$ 23,70, 
dependendo da função.

Prefeitura de Taubaté abre 
mais dois concursos para 

preenchimento de 39 vagas
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Com apoio da Prefeitura, 
a Run Or Dye, corrida di-
ferente e colorida, vai ani-
mar Ubatuba no próximo 
dia 20 de setembro. São 
5 km de percurso, com a 
largada prevista para às 
7:30 horas na Av. Iperoig, 
nas imediações da rotató-
ria da rua Capitão Felipe. 
No evento, o participante 
se torna parte do arco-íris. 
Enquanto corre, caminha 
ou dança, a organização 
utiliza um pó mágico e 
transforma cada atleta 
em uma tela de diversão.
A corrida começa com 
todos os participantes 
vestidos com a camisa 
branca. A cada quilôme-
tro uma cor é disparada 

por voluntários no corpo 
dos corredores (amare-
lo, rosa, azul e laranja).
Ao cruzar a linha de chega-
da, os corredores se encon-
tram no meio de uma tem-
pestade de cor, momento 
de se divertir com os DJ’s, 
que fazem as conta-
gens regressivas para 
as explosões de cores.
De acordo com a staff do 
evento, o produto utili-
zado para colorir as pes-
soas é totalmente seguro, 
à base de amido de mi-
lho e corante alimentício, 
100% natural, 
não traz nenhum risco 
à saúde e é até comes-
tível. Ele não mancha 
as roupas, nem os tênis. 

A Run or Dye é um even-
to para todos, sem li-
mite de idade: crianças, 
jovens, adultos, atletas 
profissionais e amado-
res. Todos podem parti-
cipar. Crianças de 6 anos 
ou menos não pagam. As 
inscrições devem ser fei-
tas pelo site do evento.
Para obter mais in-
formações, entre em 
contato pelos canais:
Facebook - www.fa-
c e b o o k . c o m / r u n o r -
dye.br?brand_redir=1 
Site - www.ru-
n o r d y e . c o m . b r
E-mail - contato@
r u n o r d y e . c o m . b r
Instagram - www.ins-
tagran.com/runordyebr

Corrida Run Or Dye 
anima Ubatuba no 
dia 20 de setembro

Pelo segundo ano con-
secutivo, a Prefeitura de 
Caraguá, por meio da Se-
cretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso, promove o con-
curso “Empresa Inclusi-
va”. O número de inscritos 
este ano foi além do dobro 
em comparação a 2014. 
Ao todo são 49 partici-
pantes (22 microempresas, 
24 pequenas empresas e 3 
de grande porte). No ano 
passado houve 17 inscri-
ções. O “Selo Empresa 
Inclusiva” será concedi-
do às empresas locais, 
de diferentes categorias, 
que se destaquem na im-
plementação de ações de 
acessibilidade e da empre-
gabilidade de pessoas com 
deficiência e idosas para 
inserção no mercado de 
trabalho, acesso e partici-
pação em bens e serviços.
Nos dias 4, 11 e 25 de se-
tembro, profissionais da 
Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso prestarão con-
sultoria gratuita às empre-
sas inscritas. As reuniões 
ocorrem na sede, locali-
zada na Avenida Rio de 
janeiro, 860, bairro Indaiá. 
Nesses encontros serão 
detalhados o regulamen-
to, as normas técnicas de 
acessibilidade; haverá de-
poimentos de pessoas com 
deficiência, relatando as 
dificuldades de acesso nos 

estabelecimentos e as his-
tórias de sucesso no mer-
cado de trabalho de idosos 
e PCD; também o relato 
do proprietário da empre-
sa Frango Assado, Marce-
lo Pires, consultor que tem 
experiência bem sucedida 
em contratações de pesso-
as com deficiência; dicas 
de relações de trabalho. 
A secretária Ivy Montei-
ro Malerba disse que é 
muito importante que re-
presentantes dos estabele-
cimentos participem das 
consultorias técnicas para 
que possam aperfeiçoar ou 
implementar no ambiente 
de trabalho as mudanças 
exigidas pelo concurso. 
“Muitos empresários já 
adotam medidas inclusi-
vas, que contarão pontos, 
e beneficiam o próprio co-
mércio, pois a comunidade 
reconhece e valoriza essas 
atitudes”, afirmou. Os par-
ticipantes terão até novem-
bro para efetuar as ações. 
Durante todo o período, a 
equipe da Sepedi avaliará 
e julgará as melhores ini-
ciativas. O primeiro lugar 
nas categorias empresa de 
grande e médio porte rece-
berá R$ 10 mil e troféu. O 
primeiro lugar, nas catego-
rias pequena e microem-
presa, receberá R$ 8 mil 
e troféu. O selo poderá ser 
utilizado nas veiculações 
publicitárias para promo-
ver serviços e produtos da 

empresa. Os vencedores 
também terão publicidade 
nos eventos da Prefeitura 
de Caraguá. A premiação 
será no dia 3 de dezembro, 
data em que se comemora 
o “Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência”, 
no Teatro Mario Covas, 
durante a programação do 
6º Fórum. Critérios – As 
empresas participantes 
serão avaliadas por uma 
comissão julgadora, for-
mada por profissionais 
interdisciplinares que já 
desenvolvem trabalhos na 
área de inclusão e aces-
sibilidade. Dois critérios 
serão julgados: Emprega-
bilidade e Acessibilidade. 
Na primeira área serão 
analisados os seguintes 
itens: contratação e tem-
po de serviço; condições 
de trabalho; quantidade de 
pessoas com deficiência e 
idosos; tipos e graus de de-
ficiências; variação de Ida-
de; capacitação referente à 
atividade e função profis-
sional; sensibilização com 
a equipe de trabalho e va-
lorização. Na outra área, 
as questões: atendimento 
prioritário; estacionamen-
to ou área de embarque e 
desembarque; calçada e 
entrada do estabelecimen-
to; circulação; ambientes; 
mobiliário interno; sanitá-
rios; sistema de comunica-
ção e sinalização; e tecno-
logia assistiva empregada.

Concurso Empresa 
Inclusiva recebe 
49 inscrições em 
Caraguatatuba

A taubateana Daniel-
le Nóbile foi a primei-
ra mulher cadeirante 
triatleta a conquistar o 
Campeonato Brasileiro de 
Paratriatlon, realizado em 

A EMEF Coronel Do-
mingues de Castro 
promoveu o Concur-
so “Cultura no Muro”, 
com os seguintes temas:
Alunos do 1º ano: 
C a r n a v a l ;
Alunos do 2º ano: João 

Caraguatatuba no último 
domingo, 23. Tiago Santos 
ainda foi vice-campeão, 
resultado que o deixou 
na briga pelas primeiras 
posições no ranking bra-

Paulino e Maria Angú;
Alunos do 3º ano: 
Banda e Fanfarra;
Alunos do 4º ano: 
Dança de Fita;
Alunos do 5º ano: 
M o ç a m b i q u e .
Os desenhos foram reali-

sileiro da categoria PT3. 
Já o paratleta Nelson 
Lourita obteve a 
sexta colocação. 
No próximo mês, Tia-
go viaja para os Estados 
Unidos, onde disputará 
o Mundial de Chicago. 
Mais resultados O pa-
ratleta taubateano, Clau-
demir Aleixo (amputa-
do bilateral), conquistou 
o vice-campeonato na 
7ª Corrida de Aniver-
sário do distrito de Eu-
gênio de Melo, em São 
José dos Campos, nes-
te final de semana. 
O atleta percorreu 5 km na 
categoria PCD, com o tem-
po de 23 min e 47 segundos.

zados pelos alunos valo-
rizando e trabalhando a 
cultura de nossa cidade, 
os desenhos classificados 
foram escolhidos por uma 
comissão julgadora e estão 
agora sendo reproduzidos 
no muro de nossa escola.

Taubateana é primeira
mulher cadeirante a

conquistar Campeonato 
Brasileiro de Paratriatlon

Reprodução dos desenhos 
do concurso ‘‘Cultura no 

Muro” em São Luiz 

Medida se estende ao sa-
lário do vice-prefeito e 
de comissionados e vem 
acompanhada de corte 
de horas extras e rene-
gociação de contratos
Para garantir a capacida-
de de investimentos da 
Prefeitura, a manutenção 
de serviços aos cidadãos 
e, em linha com os ajus-
tes realizados pelos go-
vernos federal e estadual,
o prefeito de Ubatuba, 
Mauricio Moromizato, 
anunciou a redução em 
10% do próprio salário, 
o do vice e o de todos os 
funcionários comissio-
nados. A decisão foi co-
municada ao conjunto do 
secretariado em reunião 

realizada na tarde de quar-
ta-feira, 26 de agosto.
As medidas, que valem 
a partir do dia 1o de se-
tembro, incluem também 
o corte de horas extras, 
a renegociação imedia-
ta de contratos de alugu-
éis pagos pela prefeitura 
e demais contratos com 
fornecedores e presta-
dores de serviços. Essas 
ações e outras que estão 
em estudo significarão 
uma economia de pelo 
menos 5 milhões de reais 
nos próximos seis meses.
O prefeito ressalta que 
desde o início da gestão 
foram tomadas iniciativas 
para o aumento da receita 
e houve melhoria nos ser-

viços públicos como na 
saúde, na educação com a 
implementação do contra 
turno escolar e na limpe-
za urbana. Ele destaca que 
os ajustes são necessários 
para garantir esses servi-
ços e também os investi-
mentos com o projeto de 
iluminação pública em 
LED de diversas praias, as 
pavimentações já contrata-
das em vários bairros como 
Barra Seca, Estufa II, Pe-
requê-Açu e Lagoinha, a 
restauração do Casarão 
da Fundart, entre outros.
“Minha convivência com 
outros prefeitos mostra 
que os municípios estão 
com muitas dificuldades 
orçamentárias por serem 
responsáveis por quase to-
dos os serviços oferecidos 
ao cidadão. Em Ubatuba, 
que tem um orçamento li-
mitado, farei o que for pre-
ciso para garantir a conti-
nuidade desses serviços e 
preservar os investimentos 
programados. A tempo-
rada se aproxima e traba-
lho incansavelmente para 
que a cidade não pare”.

Prefeito de Ubatuba 
reduz o próprio 
salário em 10%

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Saúde, 
prorrogou a Campanha Na-
cional de Multivacinação, 
que teve início no dia 15 
até o dia 10 de setembro. 
Essa campanha tem como 
objetivo vacinar ao menos 
95% de um total de 16.909 
crianças na faixa etária 
entre seis meses e quatro 
anos e 11 meses contra a 
Poliomielite, a conhecida 
Paralisia Infantil. Já atin-
gimos a marca de 72,82% 
(12.314). Todos os PA-

MOs que tem sala de va-
cinação estarão aplicando 
a vacina de poliomielite 
durante todo o período da 
campanha, são eles: Aero-
porto, Baronesa, Belém, 
Bosque da Saúde, Bonfim, 
Cidade Jardim, Esplanada 
Santa Terezinha, Estiva, 
Gurilândia, Imaculada, 
Independência, Jaraguá, 
Jardim Ana Rosa, Mar-
lene Miranda, Mourisco, 
Novo Horizonte, Parque 
Três Marias I, Parque 
Três Marias II, Planalto, 
Quiririm, Registro, San-

ta Isabel, Santa Teresa, 
São Carlos, São Pedro, 
São João e Vila Marli. 
O atendimento é fei-
to de segunda a sexta-
feira, das 8h às 10h30 
e das 13h às 15h30. 
É muito importante que 
os pais ou responsáveis 
pelas crianças não dei-
xem de comparecer para 
proteger seus filhos con-
tra doenças e que levem 
as carteiras de vacinação 
das crianças, pois poderão 
atualizar outras vacinas 
que estiverem em atraso.

Taubaté prorroga 
Campanha Nacional 
de Multivacinação


