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A GAzetA dos Municípios

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremembé 
realiza no período de 04 
de maio à 22 de maio a 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influen-
za (gripe), sendo que no 
dia 9 de maio (sábado) te-
remos o dia de Mobiliza-
ção Nacional, onde todas 
as Unidades de Saúde do 
Município, estarão funcio-
nando das 07:00 às 17:00 
para realização da vacina. 
A Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influen-
za será realizada com de-
finição de grupos prioritá-

rios para receber a vacina: 
Crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos, gestantes 
(de qualquer idade ges-
tacional), puérperas (até 
45 dias após o parto), in-
divíduos com 60 ou mais 
idade, trabalhador de saú-
de, população indígena e 
pessoas portadoras de do-
enças crônicas não trans-
missíveis e outras con-
dições clínicas especiais 
independente da idade.
Procure a Unidade 
mais próxima de sua 
casa para a vacinação.
A Influenza (gripe) é uma 

infecção viral aguda que 
afeta o sistema respirató-
rio. É de elevada transmis-
sibilidade e distribuição 
global, com tendência a 
se disseminar facilmente 
em epidemias sazonais. 
A transmissão ocorre por 
meio de secreções das vias 
respiratórias da pessoa 
contaminada ao falar, tos-
sir ,espirrar ou pelas mãos 
que após contato com 
superfícies recém con-
taminadas por secreções 
respiratórias pode levar 
o agente infeccioso dire-
to a boca, olhos e nariz.

Tremembé realiza
Campanha Nacional de 
Vacinação contra gripe

O Dia das Mães 
está chegando! Nes-
te próximo domingo, 
as famílias em sua grande 
maioria estarão reunidas 
e esta é a data mais espe-
rada do ano para o setor 
de comércio. E qual é o 
presente preferido do con-
sumidor de Taubaté para 
a sua mãe? Em pesquisa 
realizada pelo Núcleo de 
Pesquisas Econômico-So-
ciais (NUPES) com exclu-

Nesta semana, o Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador de Caraguá (PAT) 
comunica nova relação de 
vagas de emprego em di-
versos setores. De acordo 
com o PAT, são postos de 
trabalho que exigem expe-
riência na área pretendida 
e escolaridade. A agência 
lembra mais uma vez que a 
lista de emprego pode so-
frer variações ou ainda al-
gumas ofertas não estarem 
mais disponíveis se atin-
girem o limite máximo de 
encaminhamentos. Tam-
bém pode ocorrer encerra-

sividade à ACIT, as roupas 
são os presentes prefe-
ridos pelos taubateanos. 
De acordo com os da-
dos do NUPES,  33,6% 
dos taubateanos irão 
comprar roupas, e 24% 
apostam nos cosméticos. 
Outros itens como via-
gens, flores, passeios, al-
moço e jantar equivalem 
juntos a  23,2% dos pre-
sentes para as mães. O 
levantamento revela tam-

mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
Os interessado devem 
comparecer na agência  
apresentando os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS). O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211. 
Confira as vagas:  Acaba-
dor de mármore e grani-
to, Ajudante de farmácia, 
Atendente de lanchonete, 
Professor de taichichuan, 
Auxiliar de cozinha, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de limpeza, Balconis-

bém que o consumidor pa-
rece estar mais consciente 
na hora de gastar. 7,5% 
dos entrevistados disseram 
que os presentes para o 
Dia das Mães serão pa-
gos à vista. A ideia de 
crediários ou parcelamen-
tos das contas tem sido 
priorizadas apenas em 
compras de altos valores, 
justamente para contro-
lar melhor as finanças e 
evitar a inadimplência.

ta, Contínuo, Cozinheiro 
geral, Encarregado de co-
zinha industrial, Emprega-
do doméstico arrumador, 
Estampador de tecido, Far-
macêutico, Fiscal de loja, 
Garçom, Gesseiro, Leitu-
rista (PCD), Mecânico de 
refrigeração, Montador 
de estruturas metálicas, 
Motoboy, Nutricionista, 
Padeiro, Recepcionista de 
hotel, Salgadeiro, Serra-
dor de mármore, Técnico 
em manutenção de equi-
pamentos de informáti-
ca, Vendedor de consór-
cio e Vendedor pracista.

PAT de Caraguatatuba
divulga novas ofertas de 

emprego

A Prefeitura Municipal 
juntamente com a Secreta-
ria de Ação Social, realiza-
rá no próximo sábado dia 
09 de maio, um evento em 
comemoração ao Dia das 
Mães . O evento terá início 
às 8h30  e será realizado no 
Mercado Municipal (Rua 
Sete de Setembro, S/N) 
em um espaço confortável 
preparado especialmen-
te para elas serem home-
nageadas e valorizadas.

O evento contará com 
uma série de atrações 
desenvolvidas espe-
cialmente para celebrar 
essa data tão especial.
8h30 – Música ao vivo 
durante todo o dia.
– Oficina com as ma-
mães, presenteando-as 
na confecção de va-
sos e flores artesanais.
– Degustações oferecidas 
pelos lojistas, conforme 
especiaria de cada boxe.

– Dança Cigana com 
às mamães da 3ª Idade
– Sorteio de brindes du-
rante todo o dia e encerra-
mento com um prêmio ofi-
cial, uma linda bicicleta.
Não deixe de partici-
par, traga sua mamãe. A 
pessoa mais importan-
te da sua vida merece!
Abaixo o cartaz ofi-
cial do evento. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3674-3660.

Evento em comemoração 
ao dia das mães no
Mercado Municipal

de Tremembé

Dia Das Mães taubateano
prefere presentear com roupas
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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

Nesta semana, o programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego disponibiliza 
325 vagas de trabalho para 
a região do Vale do Paraí-
ba. Os postos de trabalho 
estão divididos entre as 
áreas de comércio (195), 
serviços (83), indústria 
(18), entre outras. Criada 
em 2008, o EmpregaSP é 
uma agência de empregos 
pública e gratuita geren-
ciada pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), em par-

ceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. O 
sistema da agência possui 
um banco de 3,5 milhões 
de currículos cadastrados. 
Como se cadastrar – As 
vahgas oferevidas obe-
decem exigências funda-
mentais como itens esco-
laridade e experiência para 
o preenchimento e variam 
de acordo com a área de 
atuação e com a empresa. 
Para se candidatar, basta 
acessar o site:  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br   

criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer 
a um Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e Car-
teira de Trabalho. Empre-
gador – Também o empre-
gador poderá se cadastrar 
pelo site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dis-
ponibilizar vagas através 
do sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, ende-
reço e o nome do solicitante.

Emprega São Paulo
oferece 325 oportunidades 

para o Vale do Paraíba
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A fábrica da Volkswagen 
de Taubaté recebeu no dia 
24 de abril o prêmio Des-
taque Rinem, concedido 
pela Rede Integrada de 
Emergência do Vale do Pa-
raíba à empresas e órgãos 
públicos que atuam de for-
ma conjunta em progra-
mas e atividades voltadas 
à prevenção, ao combate 
e ao controle de emergên-
cias. O reconhecimento é 
conferido anualmente às 
empresas da região que 
contribuíram de forma in-
tegrada nos projetos, pro-
gramas e atividades volta-
das à prevenção, combate 
e controle de emergências 
proporcionadas pela Rede.  
O evento aconteceu no 11º 
Grupamento de Bombei-
ros de São José dos Cam-
pos e contou com a pre-
sença do diretor mundial 
de Prevenção de Incêndios 
da Volkswagen, Dr. Frank 
Kaemmer e o gestor res-
ponsável por Prevenção 
de Incêndios da fábrica de 
Taubaté, Marcos Santar-
necchi. Para o gestor esse 
reconhecimento ratifica a 
preocupação constante da 
Volkswagen em investir 
em segurança e na quali-
ficação de suas equipes de 
bombeiros. “Tendo cons-
ciência de nossas respon-
sabilidades, a Volkswa-

gen é uma empresa que 
busca atuar em rede com 
órgãos públicos e outras 
empresas para proporcio-
nar segurança à comuni-
dade, preservando a vida 
humana, o meio ambiente 
e o patrimônio público ou 
privado. O prêmio valori-
za o trabalho das nossas 
equipes de bombeiros”, 
destaca Santarnecchi. A 
RINEM é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos, 
criada oficialmente em 24 
de abril de 1992, por ini-
ciativa conjunta do 11º 
Grupamento de Incêndio, 
Defesa Civil e empresas 
de São José dos Campos 
e Jacareí. Atualmente a 
rede conta com pontos de 
rádio distribuídos nos di-
versos órgãos públicos e 
empresas ao longo das ci-
dades do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira, possibilitan-
do comunicação imedi ata 
e eficaz em situações de 
emergência. Em 2014, a 
unidade sediou treinamen-
tos de corte de carrocerias 
para socorro à vítimas de 
acidentes de trânsito e res-
gate em altura, com pro-
fissionais das equipes do 
Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, Bombei-
ros Municipais de Tauba-

té, Defesa Civil, Infraero 
e demais empresas que 
fazem parte da RINEM. 
Além disso, a área de se-
gurança industrial recebeu 
investimentos que acom-
panharam a moderniza-
ção dos novos processos 
e tecnologias implantadas 
na fábrica para a produção 
do Volkswagen up!, como 
a aquisição de veículos 
de atendimento a emer-
gências e ambulâncias, 
roupas especiais de com-
bate a incêndios para os 
bombeiros, equipamentos 
como mangueiras, esgui-
chos e abrigo de acondi-
cionamento de EPIs, ven-
tiladores de alta potência 
(que auxiliam na retirada 
da fumaça no interior dos 
ambientes), alicate hidráu-
lico (utilizado no corte de 
carrocerias) e um com-
pressor (usado para abas-
tecer com a pressão ade-
quada os diferentes tipos 
de cilindros dos conjuntos 
autônomos de respiração 
dos bombeiros). Atual-
mente a fábrica de Taubaté 
é responsável pela produ-
ção de todas as versões do 
Volkswagen up!, modelo 
que já atingiu a marca de 
100 mil unidades produzi-
das desde 2014 e marcou 
o início de uma nova era 
para a empresa no País, 
conciliando desempenho, 
economia de combustível, 
segurança, conforto e re-
cursos de entretenimento 
para os ocupantes. Os mo-
delos Gol (que também é 
produzido na unidade da 
Anchieta) e Voyage tam-
bém são produzidos na 
unidade que opera há 39 
anos e já produziu mais de 
6,3 milhões de veículos.

Volkswagen de Taubaté
recebe prêmio por

prevenção e atendimento
de emergências

A internet banda larga no 
Brasil registrou cresci-
mento de 44% nos últi-
mos 12 meses, chegando 
a 203 milhões de acessos 
em fevereiro, 62 milhões 
a mais do que no mesmo 
período do ano anterior. 
Os dados foram divulga-
dos na quarta-feira  pela 
Associação Brasileira de 
Telecomunicações (Tele-
brasil). O aumento acon-

tece principalmente por 
conta de redes móveis de 
terceira e quarta geração 
(3G e 4G), responsável por 
178,4 milhões dos acessos. 
A rede móvel teve um cres-
cimento de 50% em compa-
ração a fevereiro de 2014. 
A banda larga fixa re-
gistrou 24,5 milhões de 
acessos em fevereiro, 
com um aumento de 9% 
em relação ao mesmo 

período do ano anterior. 
A Telebrasil informou 
que todos os municí-
pios brasileiros possuem 
banda larga fixa e que 
no último ano a banda 
larga móvel se expandiu 
para mais 429 municí-
pios. A internet 3G che-
ga a 3.930 municípios 
agora (onde vivem 93% 
dos brasileiros) e a 4G 
a apenas 147 cidades.

Internet banda larga tem 
crescimento de 44%

Em mais uma parceria 
entre a Prefeitura de Tre-
membé e o Senai, estão 
abertas inscrições para o 
curso gratuito de Insta-
lador de ar condicionado 
tipo Split. Os interessa-
dos podem se inscrever 
na Secretaria de Ação So-

cial das 8h00 às 16h00 na 
Rua José Monteiro Pato, 
325 – Jd. Bom Jesus.
Corra para garantir sua 
vaga, são somente 24 
inscrições divididas em 
duas turmas, tarde e noite.
Os requisitos são: Ter 
concluído o Ensino Fun-

damental e ter no mínimo 
14 anos completos. Os 
interessados devem es-
tar munidos de RG, CPF, 
comprovante de endere-
ço e cópia da declaração 
escolar. Menores de 18 
anos devem estar acom-
panhados do responsável.

Prefeitura de Tremembé
abre inscrições para 

Curso de Instalador de 
Ar Condicionado do 

SENAI

Estão abertas as inscri-
ções para XVII Prova 
Pedestre Francisco Eu-
gênio da Costa,  conhe-
cida popularmente como 
“Corrida do Geninho”.
O evento organizado pelo 
Secretaria de Esportes da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, acontece no do-
mingo, dia 07 de junho, 
às 9h, com concentra-
ção na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 
site www.minhasins-
c r i c o e s . c o m . b r / c o r -

r i d a d o g e n i n h o / 2 0 1 5 /
No dia 06 (sábado) de ju-
nho, os atletas devem com-
parecer a Praça da Estação 
para retirada do número 
de peito,  das 13h às 17h.
As categorias iniciantes 
(até 15 anos), pré-mirim 
e mirim masculino e fe-
minino possuem o per-
curso com 2Km e farão a 
largada da prova às 9h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km 
com largada e chegada 
na Praça da Estação, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 

e calçamento de pedras.
Os atletas meno-
res de 18 anos só po-
derão participar da 
Prova Pedestre Geni-
nho mediante autori-
zação dos pais, técni-
cos ou responsáveis.
Os atletas melhores colo-
cados do 1º ao 3ºlugares, 
categoria 5KM e 2km, 
Masculino e Feminino, se-
rão contemplados com tro-
féus, e medalhas do 4º ao 
10º colocado e ou brindes.
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3672-3147

Abertas inscrições para 
tradicional Prova

Pedestre do Geninho 
2015 em Tremembé


