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A GAzetA dos Municípios

A Rede Municipal de En-
sino de Tremembé recebeu 
essa semana 1.992 mil jo-
gos de carteiras e cadeiras 
que irão estruturar ainda 
mais o aprendizado de 
nossos alunos. Essa con-
quista se deu mediante um 
termo de compromisso 
(PAR nº 201301267/2013) 
realizado entre o Prefeito 
Marcelo Vaqueli acom-
panhado da Secretária 
Municipal de Educação 
Cristiana Mercadante Es-
per Berthoud e o Minis-
tro da Casa Civil Aloizio 
Mercadante em um en-
contro ocorrido em Feve-
reiro de 2013 em Brasília.
Na época, Mercadan-
te era Ministro de Es-
tado da Educação.
Mais uma grande con-
quista para o município a 
custo zero aos cofres pú-
blicos. A aquisição dos 
materiais se deu por meio 

da ata de registro de pre-
ços do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação) nº 
077/2013 oriunda do Pre-
gão eletrônico 16/2013.
Os novos móveis escola-
res são totalmente base-
ados nas determinações 
da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas 
(ABNT). A carteira e a ca-
deira do aluno têm três ta-
manhos, conforme o nível 
de ensino, cobrindo toda 
a educação básica. No 
lote doado ao município,
também constam mesa 
acessível para estudantes 
com deficiência. Foram 
183 jogos de carteiras e 
cadeiras amarelas para 
alunos de 1,19m e 1,42m 
de altura do ensino fun-
damental, 603 jogos de 
carteiras e cadeiras ver-
melhas para alunos de 
1,33m e 1,59m de altura, 

1134 jogos de carteiras e 
cadeiras azuis para alunos 
de 1,59m e 1,88m, 69 jo-
gos de carteiras e cadei-
ras para os professores e 
3 jogos de carteiras e ca-
deiras para cadeirantes.
“A Educação é uma área 
prioritária em nosso gover-
no. Não estamos medindo 
esforços para equipar nos-
sas escolas e melhorar as 
condições físicas dos pré-
dios”, destacou o prefeito 
Marcelo Vaqueli. Os 1.992 
mil conjuntos de carteiras 
estão avaliados em R$ 298 
mil. “Graças ao empenho 
da nossa Secretaria da Edu-
cação na atualização dos 
dados junto ao Ministério 
da Educação, o município 
foi atendido pelo Governo 
Federal e, assim, pôde ge-
rar uma economia aos co-
fres públicos, que pode ser 
aplicada em outras áreas”, 
complementou Vaqueli.

Prefeitura de Tremembé 
receberá carteiras e

cadeiras para  Escolas 
Municipais

O setor de Fiscalização 
da secretaria de Servi-
ços Públicos notificou 53 
proprietários de imóveis 
que despejaram de forma 
irregular podas, entulho e 
objetos inservíveis em cal-
çadas, canteiros, praças, 
vias públicas e terrenos de 
Caraguá. As notificações 
foram aplicadas entre os 
dias 23 e 29 de março nos 
bairros do Porto Novo, Su-
maré, Olaria, Casa Bran-
ca, Cidade Jardim, Indaiá, 
Perequê-Mirim, Traves-
são, Morro do Algodão 

e Jardim das Palmeiras.   
A secretaria intensificou 
a fiscalização em rela-
ção aos imóveis gerado-
res de lixo para que não 
sirvam de criadouros do 
mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue.
Após o recebimento da 
notificação, o responsável 
tem sete dias para executar 
a limpeza no local.  Trans-
corrido o prazo, o fiscal 
fará uma nova vistoria 
no endereço para verifi-
car se a irregularidade foi 
sanada. Caso contrário, o 

contribuinte será multado 
em 313 VRM’s (Valor de 
Referência do Município). 
O valor da multa equiva-
le a R$ 860,75 e será co-
brado em dobro se o pro-
prietário for reincidente.     
As autuações estão pre-
vista na Lei nº 1.144, de 
06 de novembro de 1980, 
que dispõe sobre o Có-
digo de Posturas do Mu-
nicípio; e na Lei Com-
plementar nº 9, de 12 de 
setembro de 2002, que 
instituiu o Código Muni-
cipal de Limpeza Urbana.   

Secretaria de serviços públicos 
aplica 53 notificações por

despejo irregular de lixo em 
Caraguatatuba 

A Prefeitura de Taubaté 
entregou nesta semana, a 
revitalização da Escola do 
Trabalho do Alto do Cris-
to - unidade III, localizada 
na Praça do Cristo Reden-
tor, nº 17, Alto do Cristo.
O local recebeu investi-
mento de R$ 182.628,42, 
com os serviços de colo-
cação de pisos e azulejos, 
pintura interna e externa 
e troca de toda a rede elé-
trica. A Prefeitura ainda 
destinou R$ 26.573,31 
para aquisição de equipa-
mentos: bebedouros, box 
para eletricista, cadei-

ras fixa, cadeiras hidráu-
licas para cabeleireiro,
cirandas para curso de 
manicure/pedicure, estufa 
para curso de manicure/
pedicure, máquina galo-
neira, pranchas para ca-
belos, quadros brancos, 
secadores para cabelos, te-
las de projeção e TVs 42”.
A unidade foi inaugura-
da em 29 de setembro de 
1996 e atende anualmen-
te cerca de 550 alunos. 
A escola oferece cur-
sos profissionalizantes 
de Cabeleireiro, Cor-
te e Costura, Manicure/

Pedicure, Artesanato e 
Eletricista Instalador, 
com atendimento de se-
gunda a sexta-feira,
das 8 às 12h, e das 13 
às 17h, e terça e quin-
ta-feira, o atendimen-
to acontece até às 22h.
O atual governo já revitali-
zou as unidades da Estiva, 
Areão e Jaboticabeiras I. 
Atualmente está em pro-
cesso de finalização de 
obra a unidade Jaboticabei-
ras II. Na próxima etapa, 
as unidades do Sítio Santo 
Antônio, Gurilândia e Ce-
cap receberão melhorias.

Prefeitura de Taubaté 
reinaugura Escola do 

Trabalho do Alto do Cristo

Sindicato dos
Metalúrgicos de

Pinda abre inscrições
para cursos

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba-
CUT firmou parceria com 
a empresa Rengaw Auto-
mação para oferecer cursos 
de programação PLC, que 
está com inscrições aber-
tas, assim como os cur-
sos de informática básica.
O curso de programação 
PLC (Programador Lógi-
co Programável) Rockwell 
e Siemens é destinado a 
eletricistas, eletrônicos, 
mecatrônicos e estudan-
tes de automação indus-
trial. O curso tem duração 
de 40 horas e será minis-
trado na sede do sindi-
cato, com equipamentos 
da Rengaw Automação.

Ao total, serão 60 vagas 
em turmas 20 alunos nos 
três períodos: manhã, tar-
de e noite. As inscrições 
serão feitas no sindicato, 
por ordem de chegada, 
até o dia 10 de abril. Se-
gundo o secretário de For-
mação, Celso Antunes,
a parceira irá ofere-
cer nove bolsas inte-
grais que serão sorteadas 
para sócios do sindicato.
“Esse curso é um aperfei-
çoamento que reduz o tem-
po de parada de máquinas 
e aplica melhorias. Dentro 
de fábrica, qualquer equi-
pamento automatizado tem 
alguma função de PLC. A 
Rengaw tem grande ex-

periência na área e, sem 
dúvida, o trabalhador com 
um curso desses tem um 
grande diferencial”, disse.
Informática. Também 
estão abertas inscrições 
para novas turmas do 
curso gratuito de infor-
mática básica, que tem 
vagas reservadas para a 
comunidade. O prazo se 
encerra no dia 10 de abril.
As 84 vagas são divididas 
em turmas de idade livre, 
infantil e melhor idade, 
tanto na sede do sindi-
cato quanto na subsede 
de Moreira César. Inscri-
ções também pelos tele-
fones na sede 3644-1540 
e subsede 3637-3634.
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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.
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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
Ajudante de obras, Assis-
tente administrativo, Au-
xiliar de estoque, Auxiliar 
de lavanderia, Açouguei-
ro, Barman, Camareiro 
de hotel, Coordenador de 
vendas (fast food), Den-
tista, Eletricista de ins-
talações de veículos au-

tomotores, Instalador de 
alarmes residenciais, Jar-
dineiro, Mecânico de au-
tomóvel, Padeiro, Pedrei-
ro, Professor de inglês, 
Recepcionista de hotel, 
Representante comercial 
autônomo, Roçador, Sapa-
teiro, Supervisor de ven-
das comercial, Técnico 
de apoio ao usuário de in-
formática, Técnico social, 
Técnico de enfermagem, 
Professor em segurança do 
trabalho, Técnico mecâni-
co, Vendedor de consór-

cio e Vendedor pracista.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Vagas no PAT de 
Caraguatatuba 

Licenciamento 2015
veículos com placas de final 

1 devem ser licenciados 
durante o mês de Abril

Proprietários de veículos 
com placas de final 1 de-
vem realizar o licencia-
mento obrigatório do exer-
cício 2015 durante o mês 
de abril. O serviço pode ser 
feito de forma eletrônica, 
com entrega do Certifica-
do de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV) 
pelos Correios, ou direta-
mente nos postos do De-
tran.SP e do Poupatempo. 
De acordo com o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), válido em todo 
o país, todos os veículos 
devem ser licenciados 
anualmente e o porte do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) é obrigatório. No 
Estado de São Paulo, o li-
cenciamento é feito entre 
abril e dezembro, de acor-
do com o final da placa. 
Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso é 
infração gravíssima (artigo 
230 do CTB): multa de R$ 
191,54, inserção de sete 
pontos no prontuário do 
condutor, além de apreen-

são e remoção do veículo. 
Já conduzir sem portar o 
documento, mesmo que o 
licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (arti-
go 232 do CTB): multa 
de R$ 53,20, três pontos 
na carteira e retenção do 
veículo até que o docu-
mento seja apresentado. 
PASSO A PASSO – A taxa 
de licenciamento para o 
exercício 2015 é de R$ 
72,25 e pode ser paga 
pela internet, caixas ele-
trônicos ou nas agências 
dos bancos credenciados 
(Banco do Brasil, Santan-
der, Bradesco, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, BMB, 
HSBC, Safra e Citibank). 
Ao realizar o licenciamen-
to, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas. 
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 
adicional de R$ 11, refe-

rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 
úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atu-
alizado junto ao Detran.
SP. Caso contrário, não 
será possível fazer a entre-
ga e o cidadão terá de re-
tirar o documento em uma 
unidade de atendimento. 
Quem preferir retirar o do-
cumento presencialmente 
deve apresentar o compro-
vante de pagamento na uni-
dade do Detran.SP na qual 
o veículo está registrado 
ou nos postos do Poupa-
tempo. Nesse caso, será 
solicitado um documento 
de identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios. 
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco.

MISCELÂNEA

Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o azeite virgem 
e o extra virgem são alvos de fraude, devido à adulteração em seu composto. Este é 
misturado com outros óleos não tão nobres assim. Um jornalista americano publicou 
um livro no final de 2011, em que é descrito um esquema ilegal na Itália, que con-
ta com falsificação de documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se 
fossem autênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, pois grandes empresas alimentícias, 
inclusive brasileiras, importaram a iguaria impura como legítima. O mais curioso é 
que o problema mão é de agora, ele vem se estendendo desde a década de 1990. Possi-
velmente lucre mais que o tráfico de cocaína, mas sem os riscos de prisão e morte que 
envolve o comércio de drogas.
***
Está se sentindo mal? Antes de correr até a farmácia mais próxima se automedicar, 
saiba que em sua casa você pode ter alimentos que atuam como remédios caseiros, 
portanto, sem contra-indicação. Saiba sobre as enfermidades mais corriqueiras de que 
podemos ser acometidos e as medidas simples para curá-las. Gengibre, indicado para 
o combate da azia por conter gengirol e shogoal, substâncias que controlam a náusea. 
Também alivia tosse. Suco de abacaxi com couve é eficiente para neutralizar cólicas 
menstruais, já que a abromelina encontrada na fruta é um composto com ação antiin-
flamatória, enquanto os nutrientes encontrados na verdura, o cálcio e o magnésio, são 
relaxantes musculares. Suco de maracujá adoçado com mel de laranjeira trata-se de 
uma receita infalível para a insônia, pois ambos os elementos possuem propriedades 
calmantes. Mas, se de todo, os sintomas não desaparecer, em vez de ir a uma drogaria, 
procure sim, um médico.

Humor

Duas senhoras idosas estavam tomando o café da manhã numa lanchonete e Ester no-
tou alguma coisa engraçada na orelha de Mabel e disse:
- Mabel, você sabe que está com um supositório na sua orelha esquerda!
E a Mabel respondeu:
- Eu tenho um supositório na minha orelha? 
Ela puxou o supositório, olhou pra ele e então disse:
- Ester estou muito feliz que você tenha visto.   Agora eu acho que sei onde encontrar 
o meu aparelho auditivo.
***
Um sujeito bate na porta de uma distinga senhora e diz:
- Bom dia, a senhora tem filhos?
- Não senhor.
- Tem cachorro ou gato?
- Também não.
- Tem rádio com alto falante potente?
- Não.
- Toca algum instrumento?
- Não... Mas será que eu posso saber por que de tantas perguntas? O senhor é fiscal? 
Trabalha no CENSO?
- Não, minha senhora... É que eu estou interessado em comprar a casa ao lado, que está 
à venda.

Mensagens

A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar. Sendo alvo de 
zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima de humilhações, adquire sen-
timento s de culpa. Vivendo com tolerâncias, aprende a se paciente. Convivendo em 
ambiente íntegro, aprende a se honesta. Vivendo em ambiente seguro, se sente capaz. 
Recebendo incentivo, desenvolve a sua alta confiança. Vivendo em positivismo e ami-
zade, aprende a amar. Você vivendo com serenidade, seus filhos crescerão com mente 
sadia e tranqüila.
***
Dois homens que passeavam pela praia, viram uma ostra e começaram a discutir por-
que ambos queriam a ostra:
- Eu vi primeiro, portanto me pertence. Afirmou um.
- Mas, eu a apanhei primeiro, por isso me pertence. Garante o outro.
Naquele momento, passava no lugar, um experiente advogado. Reconhecido, foi soli-
citado para resolver o impasse e diz:
- Aceito, desde que garantam a minha decisão.
Os dois concordaram e o advogado então concluiu:
- Os dois, no meu entendimento, tem direito ao molusco. Vou dividi-lo em duas partes, 
uma para cada um, certo?
- Certo. Concordaram os dois.
- Então, me dá a ostra.
De posse do objeto da ação, o advogado abre a ostra e a come, rapidamente. Depois, 
entrega a cada uma das partes, uma das conchas, vazias, é claro. Os dois protestaram:
- Por que o senhor comeu a ostra? Pergunta um intrigado. 
- São meus honorários. Dividi o que restava de maneira justa e equitativa.

Provérbios e pensamentos

Em casa de ferreiro, espeto de pau.
Fazer o pior parece a melhor decisão.
Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
Em terra de cego, quem tem um olho é rei.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.
Gato escaldado tem medo de água fria.
Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
Nada como um dia após o outro.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe.
Não há marcas que o tempo não apague.
Nem tudo que reluz é ouro.
Os últimos serão os primeiros.
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Jesus, o Supremo Governante desta nossa morada coletiva tem poder, divina e pro-
feticamente o exerce, porque é a Fiel Testemunha (Apocalipse do Cristo, 1:5). Ele 
testifica o Pai Celestial entre nós, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças e 
os Espíritos, as Almas Benditas, que, como concluímos, firmados na Palavra do Ce-
leste Amigo, não constituem uma abstração: “Meu reino (ainda) não é deste mundo 
(mas do Mundo Espiritual)”. Jesus (João, 18:36).
Por isso, espera que O testemunhemos na Terra, de forma que Ele nos possa teste-
munhar no Céu, ou Espaço, ou Mundo da Verdade ou Plano dos Espíritos, situa¬do 
em determinadas frequências, que nossos sentidos físicos e o avanço tecnológico 
por ora não percebem. 
“— Todo aquele que me testemunhar diante dos homens, também Eu o testemu-
nharei diante do meu Pai que está nos céus; mas aquele que me negar diante dos 
homens, também Eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus” (Evangelho, 
segundo Mateus, 10:32 e 33).
Ressalto que o Divino Crucificado ressuscitou pelo Seu próprio merecimento, pois 
sempre teve consciência da Sua Divindade, da qual antes fizera jus. Todos do mes-
mo modo seremos um com Deus, à medida que formos crescendo espiritualmente. 
Ele disse: “20 Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que creem em 
mim, por meio da palavra deles; 
“21 a fim de que todos sejam um; e que como Tu, Pai, és em mim e Eu em Ti, tam-
bém sejam eles um em nós; para que o mundo saiba e creia que Tu me enviaste.
“22 Eu lhes dei a glória que Tu me deste, para que eles sejam um,
como nós somos Um” (Evangelho, consoante João, 17:20 a 22).
Quando atingirmos essa Unidade, nada nos será impossível de realizar em benefício 
dos povos.
O Excelso Pegureiro não renasceu por intermédio de quem quer que seja, como foi 
o caso de Lázaro e de outros registrados nos relatos religiosos e laicos. Em particu-
lar, os que os Seus Apóstolos e Discípulos igualmente fizeram retomar a vida. Ele 
é o Primogênito dos mortos porque venceu a morte e tornou-se o Soberano dos reis 
da Terra, a Fiel Testemunha. É Aquele que, para satisfação nossa, nos ama e pelo 
Seu sangue nos libertou dos nossos pecados. 
Todavia, alguém pode questionar: — Seu sangue?! Mas já secou há muito tempo!...
Seu sangue aqui é a lição imortal que Ele nos legou. Seu exemplo: uma perseve-
rança incomum, uma obstinação incansável no Bem. Foi chicoteado, apedrejado, 
cuspido, açoitado, coroado de espinhos, crucificado. Deram-Lhe com uma vara na 
cabeça e, ainda assim, não desertou de Seu Pai e nosso Pai.
Notaram de onde vem a nossa fortaleza? 
Ora, quem está com o Divino Mestre nada pode temer, mesmo nos piores momen-
tos da existência. Ele nos fortalece em Sua Boa Nova, consoante João, 14:18, e 
Mateus, 28:20, dizendo: “— Eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco, todos 
os dias, até ao fim do mundo”.
Para esses seguidores fiéis, o oportuno ensinamento do Apóstolo Pedro (I Epístola, 
2:15) sobre a origem da verdadeira força e do genuíno poder: “— (...) essa é a von-
tade do Pai Celestial — que, praticando o Bem,
façais emudecer a ignorância dos insensatos”.
Desta forma comportou-se Jesus perante os opositores: com Seu modo firme de 
agir, dando incessante testificação do Sublime Poder, não deixava de fazer o Bem, 
ao mesmo tempo em que o pregava pelos caminhos. 
Eis, portanto, Quem é e por que é “— a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos 
e o Soberano dos reis da Terra, que nos ama e pelo Seu sangue (os exemplos) nos 
libertou dos nossos pecados” (Apocalipse, 1:5), mostrando-nos como vencer neste 
mundo de contrariedades. Perseverar Nele e no Pai além do fim, levando o benefí-
cio celeste a todas as criaturas, é a chave de nossa sobrevivência. É com esse saber 
que, antes de tudo, poderá ser concretizado o definitivo aperfeiçoamento da socie-
dade. Como há muito lhes tenho falado, a reforma do social vem pelo Espiritual. E 
assim encerrei um dos capítulos de “Jesus, o Profeta Divino”.

José de Paiva Netto é jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Emprega São Paulo oferece 
47 vagas para pessoas com 
deficiência na região do Vale 

do Paraíba
O programa Emprega 
São Paulo do Governo 
do Estado oferece nesta 
semana 47 vagas de tra-
balho  que aceitam pes-
soas com deficiência na 
região do Vale do Paraíba.
As vagas são em Guara-
tinguetá (15), Aparecida 
(11), São José dos Cam-
pos (9), Caçapava (8), 

Pindamonhangaba (2), 
Lorena (1) e Jacareí (1).
Para ter acesso às va-
gas, basta acessar o site 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br, criar login, se-
nha e informar os dados 
solicitados. Outra opção 
é comparecer a um Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) com RG, 

CPF, PIS, Carteira de 
Trabalho, laudo médico 
com o Código Interna-
cional de Doenças (CID) 
e Audiometria (no caso 
de deficiência auditiva).
Quem não tiver o laudo 
será orientado no próprio 
PAT sobre como pro-
ceder para conseguir a 
documentação exigida.

A Novelis, líder mundial 
em laminados e em reci-
clagem de alumínio, foi 
reconhecida, esta semana, 
pelo 10º Prêmio FIESP 
de Conservação e Reuso 
de Água, por iniciativas 
desenvolvidas na planta 
de Pindamonhangaba/SP.
O projeto da Empresa en-
volveu a automação do 
sistema de água potável 
industrial, a otimização 
das torres de resfriamento 
com aumento do ciclo de 
concentração e eficiência, 
a implantação do Progra-
ma de Controle de Perda 
de Água, balanço hídrico 
da planta, o projeto pi-
loto de reuso de água de 
condensado de dois com-
pressores e campanhas a 
favor da sustentabilidade 
entre os funcionários. Os 
resultados das iniciativas 
geraram uma redução de 
6,2% no consumo espe-
cífico de água, represen-
tando 55.176 m³ no ano, 
o que equivale à 70% 

do consumo de um mês.
“Neste cenário em que 
a discussão e as atitudes 
acerca da utilização cons-
ciente da água alcançaram 
extrema relevância, esse 
reconhecimento torna-se 
ainda mais importante, 
pois valoriza todo o esfor-
ço que a Novelis fez e con-
tinua realizando para o reu-
so e a redução do consumo 
de água”, explica Rogerio 
Almeida, vice-presidente 
de Operações da Novelis.
A atuação do projeto foi 
local, mas a abrangência 
dos resultados atinge a es-
fera mundial, uma vez que 
a Novelis definiu metas de 
redução de água para to-
das as unidades, a fim de 
garantir que a meta glo-
bal de redução em 25% 
seja alcançada até 2020.
Consciente dos impactos 
inerentes a qualquer ativi-
dade de negócio e de sua 
responsabilidade com o 
meio ambiente, a Empresa 
estabeleceu, em 2011, uma 

visão ambiciosa que busca 
reforçar a competitividade 
de seus negócios a longo 
prazo, com base em ino-
vação e práticas mais sus-
tentáveis. Assim, assumiu 
10 metas de sustentabili-
dade – incluindo o tema 
Água – que fazem parte de 
sua estratégia de se tornar 
o maior produtor de alu-
mínio de baixo carbono.
O Prêmio FIESP de Con-
servação e Reuso de Água 
tem o objetivo de conhe-
cer, difundir e homenage-
ar, anualmente, empresas 
que utilizam boas práticas 
na promoção do uso efi-
ciente de água, com medi-
das efetivas na redução do 
consumo e do desperdício 
de água, gerando benefí-
cios ambientais, econômi-
cos e sociais e aumentando 
a competitividade do setor, 
bem como dar ampla pu-
blicidade às ações realiza-
das pela indústria paulista 
na construção do desen-
volvimento sustentável.

Novelis é reconhecida por 
redução no consumo de 

água em Pindamonhangaba

Paulo Skaf, presidente da 
Fiesp e do Ciesp, diz que as 
previsões são negativas e 
mostram que a crise é gra-
ve O IBGE divulgou nesta 
semana os dados referen-
tes ao PIB do ano de 2014,
e os índices não agradaram o 
setor empresarial paulista. 
O anúncio do crescimen-
to da economia em 0,1% 
e com retração de 3,8% 
para a indústria de trans-
formação causa preocu-
pação para os lideranças 
de setores produtivos.  A 
Federação e Centro das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo - Fiesp e Ciesp, 
considera muito ruins os 
dados divulgados e já tra-
balham com mais contra-
ção na economia em 2015.
O índice é o menor des-
de o governo Collor e 
com esse novo conjunto 
de informações, a FIESP 
estima é uma retração de 
1,4% para a economia 
como um todo enquan-
to o PIB da indústria de 

transformação terá uma 
queda de 4,9% em 2015.
Paulo Skaf, presiden-
te da Fiesp e do Ciesp, 
diz que as previsões são 
negativas e mostram que 
a crise é grave. “Esta-
mos vivendo um conjun-
to de más notícias: au-
mento do desemprego, 
restrição de crédito no 
mercado, inadimplên-
cia, queda dos negócios,
falta de contratação 
de obras, o não paga-
mento de fornecedores, 
Petrobras completamen-
te parada, envolvimen-
to das grandes cons-
trutoras na Lava Jato,
e ainda a escassez de ener-
gia e água, ou seja em 
meio a toda essa confusão, 
a verdade é que a somató-
ria de tudo isso nos leva 
a crer que o ano de 2015 
será um ano só de difi-
culdades”, afirma Skaf.
O presidente da Fiesp 
disse que as entida-
des estão buscando ca-

minhos e uma agenda 
de trabalho positiva, 
para que a travessia em 
meio a esses momentos 
de tantas dificuldades, 
seja com o menor preju-
ízo possível. “Diante de 
tudo isso, o governo fe-
deral precisa dar exem-
plo também. Assim como 
as donas de casas e em-
presas que em momen-
tos de crise ajustam seus 
orçamentos, o governo 
precisa cortar despesas”.
Skaf ressaltou que o go-
verno federal tem que 
cortar os excessos e fazer 
boas compras, aplicando 
o dinheiro público com 
a qualidade e eficiência 
que o momento exige “É 
preciso reduzir os 23 mil 
cargos em comissão com 
custo anual da ordem de 
RS$ 2 bilhões; rever o 
excessivo número de mi-
nistérios (total de 39). 
Em 2015 o governo federal 
terá gastos de custeio da 
ordem de R$ 200 bilhões”.

PIB brasileiro com apenas 
0,1% de crescimento
preocupa setores da

indústria  paulista

A Glória da 
Ressurreição 

Semana Santa!

No próximo dia 20 de 
abril, Caraguá completa 
158 anos e para celebrar 
essa data, foram progra-
madas diversas atrações 
musicais no Centro de 
Eventos do Litoral Norte,
no Porto Novo. As apre-
sentações começam a 
partir das 23h e a entra-
da é franca. Os shows 
de aniversário da cida-

de são uma realização 
do Governo Municipal,
por meio da secre-
taria de Turismo.
Programação com-
pleta dos shows
Dia 16 (quinta-fei-
ra) – Lucas Lucco
Dia 17 (sexta-fei-
ra) – Thaeme e Thiago
Dia 18 (sábado) – 
Edson e Hudson

Dia 19 (domingo) – 
Chitãozinho e Xororó
Dia 20 (segunda-feira) – 
Rio Negro e Solimões/ 
Giovani Reis e Fabrício
Dia 21 (terça-fei-
ra) – Inimigos da HP
Entrada gratui-
ta – A partir das 23h
Local: Centro de Even-
tos do Litoral Norte 
– Praia do Porto Novo

Programação 
Aniversário 158 anos de 

Caraguatatuba
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Secretária Municipal
de Saúde de Ubatuba

pede exoneração
A Prefeitura Municipal de 
Ubatuba anuncia a saída 
da Secretária Ana Emília 
Gaspar, da Pasta da Saúde. 
Por motivos particulares, 

Ana Emília pediu exonera-
ção em caráter irrevogável. 
A vaga de Ana Emília 
passa a ser ocupada pelo 
secretário Ronaldo de Je-

sus Santos, que deixa seu 
cargo para José Márcio 
de Souza Candido na Se-
cretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social.

A Escola do Trabalho 
da Prefeitura de Tauba-
té está com inscrições 
abertas para cursos pro-
fissionalizantes gratui-
tos e de curta duração.
No total são 700 va-
gas em diversas áreas.
Na unidade Jabotica-
beira I estão disponí-
veis os cursos de Mani-
cure e Pedicure, Unhas 
Artísticas e Encanador. 
Na Jaboticabeira II há va-
gas para Informática Bási-
ca, Controle Dimensional 
e Desenho Técnico Mecâ-
nico e Serralheiro em Aço 
Carbono. Esses cursos 
têm certificação do Senai.
No bairro Estiva podem 
ser feitas inscrições para 
os cursos de Funilaria de 
Brilho, Eletricista Insta-

lador, Digitação, Word 
Avançado e Iniciação à In-
formática (terceira idade).
Já no Sítio Santo Antônio 
há vagas para Informá-
tica Básica, Informáti-
ca (terceira idade), Di-
gitação e Inglês Básico.
Na unidade do Cecap 
estão disponíveis os 
cursos de Automação 
Pneumática Industrial, 
Digitação, Informática 
básica, Desenho Técnico 
Mecânico, Iniciação in-
formática (terceira idade), 
Escovação e Penteado. 
Maquiagem, Digitação, 
Informática Básica e De-
signer Sobrancelha são 
os cursos oferecidos na 
unidade do Gurilândia.
No Alto do Cristo, os 
cursos disponíveis são 

para Informática, Di-
gitação e Artesanato.
Para fazer a inscrição, o 
candidato deve entrar em 
contato com a unidade 
onde há o curso de seu 
interesse e apresentar có-
pia do RG, CPF, compro-
vante de endereço e com-
provante de escolaridade. 
Para o curso em parceria 
com o Senai, a idade mí-
nima permitida é de 16 
anos e é exigido  ensino 
fundamental completo.
Nos cursos realizados ape-
nas pela Prefeitura é ne-
cessário que o interessado 
tenha concluído o sexto 
ano do ensino fundamen-
tal. A faixa etária varia de 
acordo com a exigência de 
cada curso, oferecendo op-
ções a partir dos 14 anos.

Taubaté oferece 700 
vagas para cursos 
profissionalizantes 

gratuitos

Tem início essa semana 
em Pindamonhangaba as 
comemorações alusivas 
ao nascimento do cineas-
ta Amácio Mazzaropi. A 
abertura das exposições 
foi nesta quarta-feira (1º), 
às 18h30, com um evento 
animado pelo Trio Caipira, 
no Palacete 10 de Julho.
Pindamonhangaba ho-
menageia o cineasta 
Amácio Mazzaropi du-
rante o mês de abril,
quando se comemora o 
seu nascimento do ator e 
cineasta.  As exposições 
serão realizadas no Pala-
cete 10 de Julho, saguão 
da Prefeitura e Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopol-

dina, até o final do mês.
O Museu vai abrigar a ex-
posição “Os Caipiras”, que 
terá obras de artistas locais. 
A mostra pretende  retratar 
a cultura caipira no Vale,
por meio de cerâmica 
e objetos que mostram 
como era a vida simples e 
seus costumes regionais. 
A visitação será de ter-
ça a sábado, das 9 às 
18 horas e domingos, 
das 13 às 18 horas.
Pra quem pretende reviver 
trechos de filmes de suces-
so do cineasta, o saguão da 
Prefeitura recebe a mostra 
“Mazzaropi”, com cenas 
de filmes, vários deles 
com imagens gravadas em 
Pindamonhangaba. A visi-

tação é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas.
Por sua vez, o Palacete 
10 de Julho apresenta a 
exposição “Chico Frô, o 
Cinema de Coruputuba e 
Jeca Tatu”. Uma home-
nagem ao personagem 
de Augustinho Ribeiro,
um retorno ao cinema 
de Coruputuba com pe-
ças originais. Visitação 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 20 horas.
Além das exposições, a 
programação conta ainda 
com bate-papo, festival 
de esquetes, shows, can-
toria no túmulo do cine-
asta e exibição de filmes.
As exposições são 
abertas ao público.

Pinda abre oficialmente 
exposições do  projeto 

Mazzaropi em Cena


