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As equipes técnicas do 
Sebrae Móvel estarão 
nesta próxima semana em 
atendimento a empreende-
dores de São Sebastião e 
Santo Antônio do Pinhal.  
Na duas cidades, a unida-

Começa nesta semana e 
segue até o dia 31 de agos-
to a 10ª edição do festival 
gastronômico “Caraguá 
a Gosto”. Durante todo o 
mês, restaurantes, bares, 
quiosques de praia e piz-
zarias da cidade ganham 
novos e deliciosos pra-
tos elaborados para atrair 
clientes e fortalecer o turis-
mo de Caraguá. A expecta-
tiva é que 16 mil clientes 
saboreiem os 46 pratos 
nas categorias “Bar”, “À 
La Carte”, “Pizzaria” e 
“Quiosque”, elaborados 
por 35 estabelecimentos 
participantes. Em 2014, a 
Secretaria de Turismo re-
gistrou a participação de 
12.800 pessoas no evento, 
que recebe todos os anos 

O Bradesco anunciou nes-
ta segunda-feira a compra 
do Banco HSBC, confor-
me comunicado divulgado 
hoje ao mercado financei-
ro. O valor da negociação 
é de R$ 17,6 bilhões, cerca 
de US$ 5,2 bilhões, e de 
acordo com o presidente 
do Bradesco, Luiz Carlos 
Trabuco Cappi, a aquisi-
ção é maior entre todas as 
48 anteriores feitas pela 
instituição financeira. Em 
nota, o Bradesco informou 
que os clientes do HSBC 
continuarão a ser atendi-
dos da forma habitual. O 
HSBC planeja manter uma 
pequena presença no Bra-

Os comerciantes da 
região estão otimis-
tas com a chegada do 
Dia dos Pais e apostam 
em promoções e melhores 
condições de pagamen-
to para tentar aumentar 
as vendas durante o pe-
ríodo. Em São José dos 
Campos, a ACI (Associa-
ção Comercial e Indus-
trial) realizou um estudo 
que prevê um aumento 
de 7% nas vendas em re-
lação ao período comum.
 A perspectiva é 1% 

de móvel do Sebrae trará 
orientações gratuitas sobre 
temas ligados à gestão de 
negócios, como finanças, 
formalização, administra-
ção, marketing, qualidade, 
recursos humanos e legis-

clientes dos municípios 
do Vale do Paraíba, Ca-
pital Paulista, Campinas 
e de Estados como Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Ja-
neiro, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Os chef’s 
mostram suas novidades 
para os participantes, que 
dão notas para as iguarias 
provadas durante o evento. 
Os estabelecimentos ca-
pricharam na escolha dos 
pratos e se preocuparam 
em proporcionar ambien-
tes estruturados e confor-
táveis. O ganhador recebe-
rá um troféu, assim como 
o chef vencedor na respec-
tiva categoria. Também 
ganhará prêmio, o cliente 
sorteado que saboreou e 
votou no melhor prato, 

sil para atender a clientes 
corporativos. “A aquisição 
proporcionará vários be-
nefícios para os clientes 
de ambas as instituições, 
como o aumento da cober-
tura e da rede de atendi-
mento em todo o território 
nacional e o acesso aos 
produtos distribuídos pelas 
duas instituições”, disse o 
Bradesco, no comunicado. 
Ao assumir as operações 
do HSBC, o Bradesco se 
aproxima do líder entre os 
bancos privados do país, o 
Itaú, que opera atualmen-
te com R$ 1,2 trilhão em 
ativos. Presente em 529 
municípios brasileiros, o 

maior que no mesmo pe-
ríodo do ano passado.  
De acordo com o estu-
do, a maior procura do 
consumidor será no setor 
de vestuário, calçados e 
acessórios masculinos. E 
os lojistas esperam que a 
expectativa se concretize. 
“O Dia dos Pais é sem-
pre uma época muito boa 
e normalmente as saídas 
ficam acima desta porcen-
tagem (7%). O momento 
financeira do país e con-
sequentemente do consu-

lação. Em São Sebastião, 
as atividades acontecerão 
na Praça da Alegria, em 
Boiçucanga, enquanto que 
em Santo Antônio do Pi-
nhal, o veículo ficará na 
Praça dos Emancipadores, 
no centro, próximo à ro-
doviária. Nos dois locais 
o atendimento ocorre de 
terça a sexta-feira, das 10h 
às 16h. De acordo com o 
Sebrae, os empreendedo-
res que passarem pelo es-
critório móvel também re-
ceberão informações sobre 
os serviços e produtos ofe-
recidos na região pelos es-
critórios regionais do Se-
brae-SP em São José dos 
Campos e Guaratinguetá.

por meio de cédula. Os 35 
estabelecimentos partici-
pantes do 10º Caraguá a 
Gosto são: Alex Sushi, Bar 
do Hélio, Bar do Julinho, 
Caiçaras Frutos do Mar, 
Caiçaras Sushi, D’Olivino 
Pizzas Artesanais, Gara-
ge Bar, Gergelim Pizzas, 
Guaruçá Frutos do Mar, 
Havana Empório e Bote-
caria, Khalifa Restaurante 
Árabe, Kintal do Neno, 
Kiskonofre, Bacharel Bar, 
Koichi Culinária Japone-
sa, Nativus - Pizzaria, Res-
taurante e Chopperia, Nori 
Sushi, O Velho Contraban-
dista, Osteria Officina das 
Pizzas, Ostra & Ouriço, 
Pizzaria do Neno, Pizza-
ria Lunamar, Quiosque 
Baleia Branca, Quiosque 
Canto Bravo, Quiosque 
do Marquinhos, Quiosque 
Esquina do Universo, Res-
taurante Golfinho, Restau-
rante Mar e Terra, Restau-
rante Valentin, Seu Dirceu 
Restaurante, Surfs Restau-
rante, Taller Gastronomia, 
Tapera Branca I, Toca do 
Robalo e Zanfredo – Pasta 
Bar e Rissoteria. O evento 
é uma realização da Pre-
feitura, através da Secreta-
ria Municipal de Turismo 
de Caraguá. Mais infor-
mações: (12) 3897-7910.

HSBC  conta com 5 mi-
lhões de correntistas em 
851 agências, 464 pos-
tos de atendimento, 669 
postos de atendimento 
eletrônico, 1.809 ambien-
tes de autoatendimento 
e 4.728 caixas eletrôni-
cos. O patrimônio líquido 
do HSBC no Brasil é R$ 
11,2 bilhões. Segundo o 
Bradesco, esse preço será 
ajustado pela variação pa-
trimonial do HSBC a par-
tir de 31 de dezembro de 
2014 e será pago na data 
da conclusão da operação. 
A conclusão da operação 
de compra ainda depende 
dos órgãos reguladores.

midor não é o ideal, mas, 
ainda sim dá pra fazer uma 
boa pesquisa de mercado” 
garante Rodolfo Penina, 
proprietários da franquia 
CTX, especializada no pú-
blico masculino e com loja 
em São José dos Campos. 
Já os shoppings de São 
José dos Campos, apostam 
em grandes promoções. 
Dependendo do valor 
gasto pelo consumidor, 
eles podem concorrer 
a vale-compras de R$ 
10 mil reais e viagens.

Empreendedores de
São Sebastião e Santo 

Antônio do Pinhal
recebem o Sebrae Móvel

Festival gastronômico 
“Caraguá a Gosto”

Bradesco anuncia
compra das operações 

do HSBC

Comércio espera
aumento de vendas em 
7% para o Dia dos Pais
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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

LOCAL: MERCADO MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO

24/07 – SEXTA
 
18:00 – PALESTRA CULINÁRIA
20:00 –  SOUZA E SOUZINHA 
 
25/07 – SÁBADO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL

11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – JONCA E JUCA 
15:00 – SANDROMAR E SILVINHA 
17:00 – COZINHA EXPERIMENTAL
18:00 –  ORGULHO CAIPIRA 
21:00 – BANDA BANBUZERO 
 
26/07 – DOMINGO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – DESFILE DE CARRO DE BOI
13:00 – TIAOZINHO E TEREZINHA 
15:30 – SHOW TRIO ENCANTADO 
 
 
31/07 – SEXTA
18:00 – PALESTRA CULINÁRIA
20:00 –  NATAL E NATALINO 
 
01/08 – SÁBADO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – PEDRINHO SERTANEJO 
15:00 – LORO E LUCAS 
17:00 – COZINHA EXPERIMENTAL
18:00 –  GRUPO RAÍZES 

4ª FESTA DA COZINHA CAIPIRA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
DIAS 24,25,26,31 DE JULHO DE 2015

DIAS 01,02,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2015

21:00 – SHOWLUME DE PARAITINGA 
 
02/08 – DOMINGO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – DESFILE DE TROPAS E MUA-
RES
13:00 – TRIO INHENGATÚ 
15:30 – “CAIPIRA” COM SUZANA 
SALLES, LENINE SANTOS E WEBS-
TER VIOLEIRO
 
 
07/08 – SEXTA
18:00 – PALESTRA CULINÁRIA
20:00 –  SATURNO E BANDA ARIZO-
NA 
 
08/08 – SÁBADO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – LIA MARQUES E JOÃO GAS-
PAR 
15:00 – ZÉ TOMÉ E ZÉ LEITE 
17:00 – COZINHA EXPERIMENTAL
18:00 – NELSINHO MATO DENTRO, 
RENÔ MARTINS E DITÃO VIRGÍLIO
21:00 – SHOW MORENO OVERÁ E 
BANDA 
 
09/08 – DOMINGO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – DESFILE DE CARRO DE BOI
13:00 – PACHECO E CHIQUINHO 
15:30 – SHOW SECRETARIA DO ES-
TADO DA CULTURA

Hospital comemora arre-
cadação que torna possí-
vel a reforma da lavande-
ria, que opera em estado 
de extrema precariedade. 
A lavanderia da Santa 
Casa de Ubatuba vem tra-
balhando há anos de for-
ma precária e periclitante. 
Os custos para uma re-
forma eram, até então, 
inatingíveis dentro do 
orçamento da saúde.
De acordo com o prove-
dor Silvio Bonfiglioli a 
instituição entende a ur-
gência da reforma, porém 
ele aponta a delicadeza 
da obra. “A reforma será 
feita após esgotarmos to-
dos os planejamentos e 
orçamentos, no seu devido 
tempo, sempre priorizan-
do a honestidade no trato 
com o dinheiro público e 
o arrecadado pelos fun-
cionários e voluntários. A 
instituição preza por aten-
der a normas e exigências 

da Vigilância Sanitária e 
se empenha na realização 
de uma obra permanente. 
Estamos atentos aos de-
talhes e prevendo resul-
tados. A pressa é inimiga 
da perfeição”, declara. 
A arrecadação A Comissão 
de Eventos da Santa Casa, 
formada somente por vo-
luntários, organizou uma 
gincana interna promoven-
do a arrecadação de produ-
tos alimentícios, além da 
cessão de trabalho volun-
tário nos dias do evento, 
sem gerir banco de ho-
ras, ou seja, sem onerar 
o hospital através de fun-
cionários extras, tornando 
a tradicional participação 
da barraca na Festa de 
São Pedro Pescador to-
talmente filantrópica. O 
resultado é que a barraca 
ultrapassou a meta finan-
ceira estipulada em R$ 13 
mil, conquistando uma re-
ceita de R$ 22.859,95 e o 

equipe vencedora da gin-
cana foi o Departamento 
Administração. Segundo 
Érica P. Silva, Gerente 
Financeira e membro da 
Comissão, a adesão dos 
funcionários foi unânime, 
possibilitando arrecadar 
praticamente todos os itens 
necessários para preparar 
as bebidas e guloseimas. 
“A solidariedade de todos 
possibilitou uma despesa 
mínima, fazendo com que 
nosso objetivo fosse maior 
que o determinado, foi do-
brado”, declara. Para Bon-
figlioli, esta é mais uma 
vitória alcançada em uma 
época em que outras unida-
des de saúde se vêem obri-
gadas a cerrar suas portas. 
O provedor enfatiza que a 
instituição agradece à Co-
missão, seus funcionários, 
patrocinadores e todos os 
consumidores que presti-
giaram a barraca da San-
ta Casa durante o evento.

Santa Casa ultrapassa meta 
na Festa de São Pedro!

Nesta semana, o progra-
ma Emprega São Paulo/
Mais Emprego oferece 
442 postos de trabalho na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. De acor-
do com a agência, são 
oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho, 
divididas entre as áreas de 
construção civil, comér-
cio, serviços, entre outras, 
para Vale do Paraíba e re-
gião. No setor de serviços, 
o programa Mais Emprego 
disponibiliza 229 vagas. Já 
na área de comércio são 
116 e para a indústria são 

Até 7 de agosto, escolas da 
cidade de Paraibuna rece-
bem a visita do Planetário 
Itinerante, projeto educati-
vo da Olimpíada Brasilei-
ra de Astronomia e Astro-
náutica (OBA. A proposta 
da iniciativa é levar o co-
nhecimento sobre o uni-
verso a todas as pessoas 
de forma gratuita.  Com 
interatividade, a equipe  
exibe o planetário a partir 
de imagens projetadas na 
cúpula, planetas distantes, 

A montadora chinesa 
Chery anunciou que vai 
realizar férias coletivas na 
fábrica de Jacareí. A pro-
dução deve ser interrom-
pida entre 17 de agosto e 
5 de setembro. A medida 
deve afetar todo o setor 
de produção da empre-
sa, que fabrica o modelo 

Estão abertas a partir desta semana 
inscrições para o “Programa de Está-
gio 2016” da Volkswagen do Brasil. 
O programa oferece cerca de 90 vagas 
a estudantes de cursos universitários 
em todas as unidades (Taubaté, São 
Bernardo do Campo, São Carlos e 
São José dos Pinhais) e técnicos (nas 
fábricas de São Bernardo do Campo e 
São José dos Pinhais). Para participar, 
os candidatos deverão estar cursando, 
em 2016, o penúltimo ou último ano 
do curso de nível superior ou técnico. 
Também são determinantes bons co-
nhecimentos de informática e inglês 

ofertados 62 postos de tra-
balho. O Programa Mais 
Emprego é uma agência 
de empregos pública e 
gratuita do Governo de 
São Paulo, gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), Como se 
cadastrar - Para ter aces-
so às oportunidades basta 
acessar o site:  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br   
criar login,senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-

galáxias, nebulosas, entre 
outras curiosidades. É pos-
sível ver perfeitamente as 
constelações, sem se pre-
ocupar com a atmosfera 
ou com poluição luminosa 
das grandes cidades. “Isso 
acontece, pois o programa 
simula, no teto da cúpula, 
o céu real”, explica João 
Canalle, astrônomo coor-
denador nacional da OBA. 
Segundo ele, o objetivo da 
OBA é disseminar o co-
nhecimento científico. A 

Celer Hatch e Sedan. O 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos acredita que 300 dos 
470 funcionários da em-
presa serão afetados. Com 
apenas um ano no Bra-
sil, a Chery já enfrentou 
uma das maiores greves 
do setor automobilístico 
no Vale do Paraíba, com 

intermediário, além de disponibilidade 
para estagiar no período das 8h às 15h 
ou, especialmente no caso dos cursos 
de Engenharia, em período parcial 
(das 8h às 12h ou das 13h às 17h). 
As vagas são abertas para as diversas 
áreas da empresa para os seguintes 
cursos de nível técnico: Técnico em 
Administração, Técnico Eletrônica, 
Técnico de Informática, Técnico em  
Mecânica, Técnico de Secretariado 
e nível superior: Administração de 
Empresas, Arquitetura, Bacharel em 
Química, Ciência da Computação, 
Ciências Contábeis, Ciências Econô-

cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho. 
O cadastramento do em-
pregador também poderá 
ser feito no site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
no sistema, é necessária 
a apresentação do CNPJ 
da empresa, razão social, 
endereço e o nome do so-
licitante. Para mais infor-
mações sobre o Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go, acesse:  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br.

equipe responsável passa 
por diversas cidades, onde 
leva as ciências espaciais 
a escolas, asilos e até pre-
sídios. Participam como 
monitores do projeto es-
tagiários da Universidade 
do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ). O equipamen-
to, que cabe numa mala, é 
composto de uma cúpula 
inflável, de cinco metros 
de diâmetro, com 34 qui-
los ao todo. As sessões du-
ram 30 minutos em média.  

os funcionários parado s 
por um mês, e agora vai 
realizar medidas para evi-
tar demissões. Em nota, a 
Chery justifica as férias 
coletivas como uma forma 
de adequar a produção à 
demanda do mercado e diz 
que continua com seus pla-
nos de expansão no país.

micas, Comércio Exterior, Direito, 
Engenharias, Gestão Empresarial, In-
formática, Jornalismo, Processamento 
de Dados, Psicologia, Publicidade e 
Propaganda, Secretariado, Sistemas de 
Informação). Segundo a Volkswagen 
do Brasil, os benefícios incluem bol-
sa auxílio, transporte fretado, seguro 
de vida, alimentação, estacionamen-
to e desconto na compra de veículos 
zero quilômetro da marca.   O candi-
dato deve se inscrever diretamente 
no site da empresa (www.vw.com.
br/estagio2016), a partir desta se-
gunda-feira até o dia 27 de setembro.

Programa Mais Emprego
oferece 442 vagas para

o Vale do Paraíba

Paraibuna recebe Planetário
Itinerante até 7 de agosto

Chery anuncia férias coletivas 
na fábrica de Jacareí

Volkswagen abre inscrições 
para Programa de Estágio 2016
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São Bento do Sapucaí re-
cebe no dia 05 de Agosto 
a Oficina Planeja Fácil, 
uma iniciativa do SEBRA-
E-SP em parceria com a 
Secretaria de Turismo de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, através da Sala 
do Empreendedor. A ação 
fará esclarecimentos de 
dúvidas sobre a utilização 
do kit Planeja Fácil, desen-
volvido pelo SEBRAE-SP 
para ajudar o empresário 
a atingir os objetivos da 
empresa, apoiando o seu 
processo de planejamento. 

É um passo a passo para 
empreendedores de todos 
os portes e segmentos (in-
dústria, comércio, servi-
ços e agronegócios), que 
aponta os tópicos que não 
podem faltar em um bom 
planejamento empresarial. 
O evento acontece na 
Câmara Municipal, cujo 
endereço é Rua Sargen-
to José Lourenço, nú-
mero 190, no Centro. 
A Oficina Planeja Fácil 
é gratuito, mas as vagas 
são limitadas, por isso, 
os interessados devem 

Planeja Fácil SEBRAE Móvel em 
São Bento do Sapucaí

entrar em contato com a 
Sala do Empreendedor. 
OFICINA: PLA-
NEJA FACIL CON-
SULTOR: FELIPE 
DIA: 05/08/2015 HO-
RÁRIO: 19 h LOCAL: 
CÂMARA MUNICIPAL 
INSCRIÇÕES: Entre em 
contato com a sala do em-
preendedor Rua Dr. Oli-
veira Ribeiro, 137 (Prédio 
do Banco do Povo Pau-
lista) Tel. (12)3971-2210 
E-mail: empreen-
d e d o r @ s a o b e n t o -
d o s a p u c a i . s p . g o v. b r

EM TREMEMBÉ

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na ul-
tima semana, a segunda 
reunião para organização 
das festividades natali-
nas de 2015. A primeira 
havia sido realizada em 
abril, entre as equipes do 
Departamento de Cultura 
e da Secretaria de Obras. 
Agora, a reunião teve a 
participação de represen-
tantes do Departamento de 
Cultura, da Acip (Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba) e 
Sincomércio. Desta vez, o 
foco da reunião foi na festa 
realizada para a chegada o 
Papai Noel, com uma pa-
rada de Natal. A intenção 
é que a partir do dia 1º de 
dezembro a cidade esteja 

Pindamonhangaba preten-
de desenvolver um projeto 
para atender os pacientes 
da saúde mental. Profis-
sionais da Prefeitura par-
ticiparam de uma reunião 
na última sexta-feira (24) 
para expor os trabalhos e 
conhecer as potencialida-
des de um trabalho con-
junto. O encontro ocorreu 
no prédio do CAPS - AD 
e contou com a presença 
da coordenadora de Saú-
de Mental da Secretaria de 
Saúde do Estado de São 
Paulo, Rosângela Elias.
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba investe para 
realizar várias ações que 
ofereçam benefícios à po-
pulação. A cidade quer 
fazer um trabalho multi-
setorial, com diversas ati-
vidades, para atender os 

preparada para iniciar as 
festividades natalinas. O 
grupo definiu que a che-
gada do Papai Noel será 
realizada com uma gran-
de festa, organizada pela 
Acip com apoio do Sinco-
mércio e da Prefeitura, e o 
desfile de diversos grupos 
da cidade, como carros an-
tigos, motociclistas e artis-
tas da cidade. O Sincomér-
cio deverá, ainda, trazer 
uma atração artística por 
meio do Sesc. Esse grupo 
se reunirá mensalmente, 
sendo que o próximo en-
contro para a organização 
da parada de natal será na 
última semana de agosto. 
Na parte da decoração, a 
Prefeitura está com mate-
rial comprado e em fase 

pacientes da saúde mental 
e familiares. Este encon-
tro contou com a presen-
ça de representantes do 
Departamento de Cultura, 
CAPS, Departamento de 
Turismo, Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer, 
Casa de Triagem, Secreta-
ria de Saúde, entre outros.
Os profissionais recebe-
ram informações sobre 
a importância do CAPS 
além do muro para garantir 
a autonomia das pessoas, 
a necessidade do trabalho 
intersetorial, reinserção 
social por meio do esporte, 
cultura e saúde, residência 
terapêutica, entre outras.
“Esta reunião foi muito po-
sitiva, com representantes 
de várias secretarias, todos 
estão muito empenhados 
para construir um servi-

de compras. Estão previs-
tas: árvore principal em 
gazebo a ser montado na 
Praça Monsenhor Marcon-
des; mangueira de luz led 
e gotas de luz para árvo-
res; contornos em prédios 
com mangueiras de luz 
led; estruturas de árvores 
de natal em cinco locais 
da cidade, decoradas com 
luz; cascatas de luz para 
lateral da Prefeitura, gruta 
da praça Monsenhor Mar-
condes e árvore de natal; 
além da manjedoura para 
o presépio e montagem 
da casinha do Papai Noel. 
Outras reuniões ainda se-
rão realizadas para a or-
ganização do evento, com 
representantes de diver-
sos segmentos da cidade.

ço conjunto, cooperativo, 
que pensa na população 
numa lógica de inclusão, 
é um serviço que terá tudo 
para crescer e ser modelo 
no Estado de São Paulo”.
A secretária de Saúde 
e Assistência Social da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comenta que o 
CAPS - AD está aberto à 
população, porém, a Se-
cretaria entende a neces-
sidade de ter um projeto 
terapêutico, onde os de-
pendentes químicos e as 
famílias possam ter um 
espaço. “Queremos tratar 
as pessoas na integralida-
de e aqui não é necessá-
rio ter nenhum encami-
nhamento, as portas estão 
abertas. A participação da 
Rosângela nesta reunião 
foi muito importante”.

Prefeitura de Pinda, Acip e
Sincomércio discutem
preparativos para Natal

Profissionais da Prefeitura
de Pinda se reúnem para 

projeto em saúde

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Campos de Jordão infor-
ma as vagas de emprego 
disponíveis na cidade.  
As oportunidades são para 
os cargos de Ajudante 
de Cozinha, Açougueiro, 
Auxiliar de Manutenção, 
Atendente de Balcão, 
Atendente de Padaria, 
Auxiliar de Limpeza, Au-

xiliar de Manutenção, 
Barman, Camareiro de 
Hotel, Caseiro, Emprega-
do Doméstico, Garçonete, 
Garde Manger/Saladeiro, 
Operador de Caixa, Re-
cepcionista de Hotel.  Os 
interessados devem di-
rigir-se à sede do PAT, 
localizada no piso infe-
rior do antigo prédio da 
Telefônica ( Av. Januá-

rio Miraglia, 1330) em 
Abernéssia e apresentar 
Carteira de Trabalho, RG, 
CPF e comprovar experi-
ência nos cargos citados. 
O Trabalhador que já tiver 
seu email habilitado no PAT 
poderão também acessar 
o site do Mais Emprego. 
O atendimento é reali-
zado de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 14h.

PAT de Campos de Jordão
divulga vagas de emprego

disponíveis

R$ 5,1 bilhões dos R$ 9,8 
bilhões em créditos extra-
ordinários concedidos para 
despesas urgentes vão para 
o fundo. O governo fede-
ral anunciou nesta semana 
a uma medida provisória 
que permite a liberação 
de crédito extraordinário 
de R$ 5,1 bilhões para o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), de acor-
do com medida provisória 
publicada no Diário Ofi-
cial da União. Segundo o 
governo, o recurso libera-
do é parte do total de R$ 
9,8 bilhões em créditos 
extraordinários abertos 
em favor do Ministério 
da Educação, de encar-
gos financeiros da União 
e de operações oficiais 

de crédito.  Concessão de 
contratos do programa ab-
sorverão  R$ 4,2 bilhões, 
enquanto R$ 400 milhões 
são destinados a integrali-
zação de cotas do Fundo de 
Garantia de Operações de 
Crédito Educativo. Outros 
R$ 578 milhões vão para a 
administração do Fies. As 
inscrições para o processo 
seletivo da segunda edi-
ção de 2015 do Fies serão 
abertas nesta semana, pela 
internet. No final de junho, 
o ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro, 
anunciou que seriam ofer-
tadas 61,5 mil vagas. A 
Medida Provisória 686, 
de 30 de julho de 2015, 
também prevê recursos 
para a avaliação da educa-

ção superior e da pós-gra-
duação (R$ 35 milhões); 
para a produção, aquisi-
ção e distribuição de li-
vros e materiais didáticos 
e pedagógicos para edu-
cação básica (R$ 116 mi-
lhões); e a implantação e 
adequação de estruturas 
esportivas escolares (R$ 
461 milhões). O montan-
te total de créditos extra-
ordinários liberado será 
completado com R$ 4,6 
bilhões que estão previs-
tos para subvenção de 
operações de financiamen-
to do Programa de Sus-
tentação do Investimento 
e do Programa Emergen-
cial de Reconstrução de 
Municípios Afetados 
por Desastres Naturais.

Governo anuncia crédito
extraordinário de

R$ 5,1 bilhões para o Fies

A Campanha de Va-
cinação contra 
Poliomelite terá iní-
cio no dia 15 de Agosto 
de 2015, sábado, com o 
Dia “D” de Mobiliza-

ção com término no dia 
31 de agosto. Deverão 
ser vacinadas todas as 
crianças com 6 meses a 5 
anos de idade completos.
Todas as Unidades de 

ESF – Estratégia de 
Saúde da Família e o 
Centro de Saúde esta-
rão funcionando das 
07:00 às 17:00 horas de 
segunda a sexta-feira.

Tremembé faz Campanha de 
Vacinação contra Póliomelite 

e atualização da Carteirinha de 
Vacinação 2015
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Governadores de todos 
os estados do país estive-
ram reunidos no Palácio 
da Alvorada a convite da 
presidente Dilma Rousseff 
(PT). Todos sem compro-
meteram a ajudar o gover-
no a evitar a aprovação de 
medidas que podem gerar 
gastos adicionais para to-
dos os estados e compro-
meter o ajuste fiscal. São 
as chamadas pautas-bom-
bas, projetos em trami-
tação no Congresso Na-
cional e que preocupam 

o Executivo. Na abertura 
do encontro, Dilma pe-
diu a união de todos para 
o enfrentamento da crise 
e disse que os brasileiros 
estão “sofrendo”. A presi-
dente disse ainda que não 
nega as dificuldades pelas 
quais o país passa, mas 
afirmou que o Brasil tem 
condições de sair da situ-
ação na qual se encontra. 
Os governadores, repre-
sentando quatro regiões 
do país, defenderam a ma-
nutenção da governabili-

dade da presidente Dilma, 
até mesmo Geraldo Alck-
min (PSDB),  governador 
de São Paulo e principal 
nome do partido de oposi-
ção ao governo. Alckmin, 
porém, levou para Brasília 
a pauta que mais interessa 
para a economia de seu es-
tado, e em nome da região 
Sudeste pediu a redução 
do “custo Brasil”.  Ao tra-
tar do tema ajuste fiscal, 
o governador paulista de-
fende que o imposto só 
pode ser unificado se for 
adotado como parâmetro 
um convênio do Conse-
lho Nacional da Política 
Fazendária que estabelece 
regras para a concessão de 
anistia de créditos tribu-
tários. “Defendemos a re-
forma do ICMS [adotando 
a] regra de diminuição das 
chamadas alíquotas, que 
simplifica, evita a guerra 
fiscal e o imposto cami-
nha para [se tornar um im-
posto sobre] o consumo. 
É o melhor para o país”. 

Alckmin pede a Dilma 
reformas do ICMS para 

evitar guerra fiscal

 O Projeto Guri - Polo Pa-
raibuna – ainda está com 
matrículas abertas, de 03 
a 28 de agosto, para os 
cursos gratuitos de Per-
cussão/Bateria e Violão. 
Mas, atenção, inscreva-se 
o quanto antes, pois as va-
gas são limitadas! Os inte-
ressados em matricular-se 
devem comparecer ao pré-
dio da Fundação Cultural, 
de segunda a sexta-feira, 
das 13h00 às 17h00, e 
apresentar: RG ou Certi-
dão de nascimento, RG e 

O trabalho de combate 
à dengue é realiza cons-
tantemente em Pindamo-
nhangaba. O ano dengue 
2015/2016 já iniciou e a 
equipe da Prefeitura está 
realizando vários traba-
lhos. A eliminação de 
criadouros é a principal 
arma para evitar a proli-
feração do Aedes aegypti.
Nesta semana, profissio-

A Prefeitura de Taubaté 
abriu nesta sexta-feira (31) 
mais dois concursos públi-
cos para o preenchimento 
de vagas de cuidador e 
agente de controle de en-
demias. O concurso para 
cuidador visa preencher 
10 vagas, as inscrições 
custam R$ 23,70 e devem 
ser feitas de 31 de julho 
a 23 de agosto pelo site 
www.publiconsult.com.
br. O pagamento do bole-
to deverá ser efetuado até 
24 de agosto em qualquer 
agência bancária, internet 
ou em estabelecimento 
autorizado a receber pa-
gamento (casas lotéricas, 
correios, etc). A carga ho-
rária é de 40 horas sema-
nais e o salário é de R$ 
1.604,28. A prova está pre-
vista para acontecer no dia 
20 de setembro de 2015, 
às 14h. A confirmação ofi-

CPF do responsável, com-
provante de endereço e a 
declaração de matrícula 
escolar 2015. O Projeto 
Guri tem como objetivo 
iniciar a criança e o jo-
vem no universo da mú-
sica, além de promover o 
desenvolvimento huma-
no, a partir da educação 
musical e da prática co-
letiva da música. Podem 
participar crianças e jo-
vens, entre 08 e 18 anos 
(incompletos), que este-
jam estudando. Segundo 

nais da Prefeitura realiza-
ram as visitas de casa em 
casa e fizeram ações de 
intensificação ao combate 
em regiões do Campo Belo 
e Mombaça. Até o dia 29 
de julho Pinda havia regis-
trado 3.611 notificações, 
sendo descartados 2.698 
casos, 903 autóctones e 
10 importados. Em apenas 
10 minutos é possível rea-

cial acerca da data, horário 
e local de realização das 
provas ocorrerá através 
do Edital de Convocação 
específico, a ser disponibi-
lizado no site acima e no 
jornal Diário de Taubaté. 
Já o concurso de Agente de 
Controle de Endemias vai 
preencher 5 vagas, as ins-
crições também custam 
R$ 23,70 e devem ser re-
alizadas 31 de julho a 03 
de setembro de 2015, pelo 
mesmo endereço eletrôni-
co. O boleto deve ser pago 
até 4 de setembro de 2015 
em qualquer agência ban-
cária, internet ou em es-
tabelecimento autorizado 
a receber pagamento. A 
carga horária é de 40 horas 
semanais e o salário é de 
R$ 1.304,08, mais 20% de 
adicional de insalubridade.  
A prova deve acontecer no 
dia 4 outubro de 2015, às 

a coordenadora do Proje-
to Guri (Polo Paraibuna), 
Patrícia Santos, as aulas 
acontecerão as segundas e 
quartas-feiras, no período 
da tarde. Não é necessá-
rio ter instrumentos. Saiba 
mais sobre o Projeto Guri – 
Polo Paraibuna, através do 
vídeo idealizado pela Fun-
dação Cultural Benedicto 
Siqueira e Silva, e pos-
tado no You Tube: 
http://goo.gl/MAeDlM 
Outras informações pelo 
telefone: 3974-0139.

lizar ações de combate ao 
mosquito transmissor da 
doença. Verifique a caixa 
d´água, coloque areia em 
pratos de vasos de plan-
tas, observe sempre obje-
tos que possam acumular 
água, coloque as garrafas 
com a boca para baixo, e 
fique sempre atento. Den-
gue é uma doença séria 
e pode causar a morte.

9h. A confirmação oficial 
acerca da data, horário 
e local de realização das 
provas ocorrerá através 
do Edital de Convoca-
ção específico, no site: 
www.publiconsult.com.br. 
Mais informações sobre 
os editais também estão 
disponíveis no endereço 
eletrônico citado anterior-
mente. Concursos abertos
Desde o último dia 24, a 
prefeitura está com ins-
crições abertas para mais 
três concursos públicos. 
Os valores das inscrições 
variam de R$ 21 a R$ 
26,30 e devem ser feitas 
exclusivamente pelo site: 
www.publiconsult.com.br. 
São vagas são para agen-
tes comunitários de saúde, 
cargos diversos (de agente 
fiscal de transporte público 
a engenheiro ambiental) e 
para profissionais da saúde.

Abertas às inscrições para 
cursos gratuitos do Projeto 

Guri em Paraibuna

Eliminação de criadouros 
combate a dengue

Prefeitura de Taubaté abre
mais dois concursos


