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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, realiza 
no dia 16 de dezembro 
(quarta-feira), às 10h, a se-
letiva de handebol femini-
no, no ginásio do Emecal. 

O time de handebol de 
Taubaté (TCC/Unitau/Fe-
comerciários) foi supera-
do pelo Pinheiros no últi-
mo domingo, e ficou com 
o vice campeonato da Liga 
Nacional de Handebol.  A 
partida que prometia ser 
equilibrada começou com 
grande superioridade do 
Pinheiros. Logo aos sete 
minutos, o clube abriu 4 

Cidade amplia efeti-
vo de policiais milita-
res e guarda-vidas para 
garantir segurança dos 
turistas e moradores. 
Ubatuba prepara-se para 
a alta temporada e para 
garantir a segurança dos 
turistas e moradores o efe-
tivo de policias e bombei-

A Prefeitura de Taubaté 
promoveu nesta quinta e 
sexta-feiras, dias 10 e 11 
de dezembro, um arrastão 
contra focos de larvas do 
mosquito Aedes aegypti 
no bairro da Gurilândia.
O bairro é um dos que são 
priorizados pela prefeitura 
por apresentar o maior nú-

Ações de combate ao Ae-
des aegypti chegam nesta 
segunda-feira ao bairro 
do Sesmaria. As ações de 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
do vírus da dengue, da fe-
bre chikungunya e do zika, 
continuam em Ubatuba e 
nesta segunda-feira che-
gam ao bairro do Sesmaria. 
Na quinta e na sexta-feira, 
10 e 11 de dezembro, os 
agentes da Vigilância em 
Saúde estiveram no bairro 
do Ipiranguinha, realizan-
do as vistorias de casas, es-
tabelecimentos comerciais 
e equipamentos públicos, 
como postos de saúde e es-
colas. Na sexta-feira, tam-

Serão avaliadas as catego-
rias Infantil e Juvenil, para 
meninas nascidas de 1998 
a 2002. As interessadas de-
vem apresentar RG. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3624-8740. Serviço

a 0 no placar. No decor-
rer do período, o Taubaté 
equilibrou as ações, mas, 
mesmo fora de casa, o Pi-
nheiros não se intimidou 
com a torcida e fechou a 
primeira etapa em 11 a 
9. Já na segunda etapa, o 
Pinheiros não deu chan-
ces e abriu oito gols de 
vantagem nos primeiros 
nove minutos. Com a boa 

ros será ampliado. A PM 
informa que 210 homens 
chegam para refor-
çar o policiamento os-
tensivo já existente e 
mais 15 homens da 
PRE atuarão nas estradas. 
Nas praias, 90 bombei-
ros ficarão de olho nos 
banhistas e ainda con-

mero de casos confirmados 
de Dengue neste momento.
Durante a ação, os agen-
tes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
entraram nas residências 
com sacos de lixo para a 
remoção de objetos como 
copos descartáveis, garra-
fas PET, baldes ou vasos 

bém aconteceu em Ubatu-
ba uma Sala de Situação 
sobre as ações de controle 
das doenças transmitidas 
e o combate ao mosquito. 
Participaram da reunião 
integrantes de diferentes 
secretarias municipais 
como a de Infra-estru-
tura Pública, Educação, 
Comunicação Social, 
além de responsáveis 
pela Vigilâcia Epide-
miológica e de Saúde de 
Ubatuba e pela Atenção Bá-
sica, equipe da Santa Casa, 
representantes da Sucen – 
Superintendência de Con-
trole de Endemias – de 
Caraguatatuba e de Tauba-
té, além do GVE – Grupo 

Seletiva de han-
debol feminino
Data: 16/12/2015
Horário: 10h
Local: Ginásio Emecal: 
Rua Comandante Firmino 
de Azevedo, s/n. Emecal.

diferença criada no placar, 
o time da capital paulista 
apenas administrou a par-
tida até o fim, conquistan-
do o sexto título do clube 
na história da Liga Nacio-
nal. O Taubaté tentava o tri 
campeonato da Liga Na-
cional. A equipe ganhou 
as últimas duas edições da 
competição superando o 
mesmo Pinheiros na final. 

tam com o suporte do 
helicóptero Águia e sua 
equipe de 15 especialis-
tas em resgates aquáticos. 
De acordo com a Se-
cretaria Municipal de 
Segurança Pública, o 
efetivo reforçado come-
ça a atuar nesta sexta-
feira, 18 de dezembro.

abandonados nos terrenos 
e que podem se transfor-
mar em criadouros em po-
tencial do mosquito. Toda 
a equipe está devidamente 
identificada e os morado-
res precisam autorizar o 
acesso dos funcionários.
Desta vez o risco é tri-
plo. Além da Dengue, o 
Aedes aegypti também 
pode transmitir o Zika 
vírus e Chikungunya. 
Desde o início do ano 
Dengue, em 5 de julho,  
Taubaté soma 832 no-
tificações da doença, 
com 43 casos autóctones 
confirmados, 560 nega-
tivos e 229 aguardando 
exames. A cidade não 
tem casos confirmados 
de Zika e Chikungunya.

de Vigilância Epidemio-
lógica – e DRS – Direto-
ria Regional de Saúde de 
Taubaté. As ações envol-
vem também muita con-
versa com a comunidade 
para esclarecer dúvidas 
sobre os sintomas das 
doenças e sua preven-
ção: o controle dos cria-
douros do mosquito para 
evitar sua proliferação 
é a melhor forma de 
combate. Prefeitura quer 
repetir os bons resul-
tados da prevenção do 
ano passado, quando a 
cidade apresentou o me-
nor número de casos na 
região e terminou o ano 
sem registros de óbito. 

Secretaria de Esportes
realiza seletiva de
handebol feminino

em Taubaté

Taubaté fica com o vice na
Liga Nacional de Handebol

Ubatuba reforça segurança
na alta temporada

Arrastão elimina focos do 
Aedes aegypti no

Gurilândia em Taubaté

Prefeitura de Ubatuba 
continua o combate ao 

mosquito da dengue, zica 
e chikungunya 
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

Formas curiosas de prever o futuro

Aeromancia: adivinhação pela observação do ar
Acutomancia: leitura da sorte feita com agulhas
Cafeomancia: leitura através da borra do café
Caomancia: previsão do futuro por observação de imagens aéreas
Capnomancia: adivinhação pela fumaça por queima ritualista
Catroptomancia: adivinhação por espelhos
Caromancia: leitura da sorte através de desenho feito na cera
Cleomancia: adivinhação por dados
Cristolomancia: adivinhação por cristais
Cromolomancia: adivinhação por cebolas
Dactilomancia: adivinhação por observações de anéis
Dendromancia: observação de árvores derrubadas
Escarpomancia: leitura da sorte baseada no estado dos sapatos
Heteromancia: previsão pela observação do vôo das aves
Hidromancia: observação da água
Ichitiomancia: observação de sinais nas entranhas dos peixes
Margaritomania: adivinhação por pétalas
Necromancia: adivinhação pela invocação das almas
Ofdiomancia: interpretação dos movimentos das serpentes
Oinomancia: adivinhação pelo vinho
Ovomancia: adivinhação através de ovos
Pitomancia: leitura da sorte pelo fogo

Humor

Um bêbado estra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu!
Então ele respondeu:
- Pois está aqui o elástico...
***
O pai e o filho estão se preparando para pescar juntos e o pai pergunta:
- Filho, está preparado para a diversão?
E o filho responde:
- Estou, mas a gente não ia pescar?
***
O bêbado vai à padaria e pergunta:
- O pãozinho já saiu?
O padeiro responde:
- Sim, saiu sim!
E o bêbado responde:
- Então quando ele voltar, diga que eu quero conversar com ele.
***
Um homem sentado na varanda de sua casa com a esposa, diz:
- Eu te amo!
Ela pergunta:
- Esse é você ou já é a cerveja falando.
Ele responde:
- Esse sou eu... Falando com a cerveja...
***
Na aula de ciências o professor pergunta ao aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
- Apagar a luz. Respondeu o aluno.
- Apagar a luz? Por que apagar a luz? Pergunta o professor;
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vêem o coração 
não sente?

Mensagens

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar a depressão, examine 
objetivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e eli-
mine alguns. Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de sermos 
úteis. Vencida essa etapa da faxina, vistorie o bem emocional. Pegue cada uma das 
lembranças que guarda, olha bem e responda sinceramente para que precisa desses 
traumas e livre-se deles.
***
Avance sempre. Na vida as coisas à vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Peque-
nos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. 
O que parece fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo 
amanhã ao anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento 
intenso e apaixonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você 
se aproxima dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo 
de novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 
construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato 
momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando pu-
der. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como que for, continue. O mais 
importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações  

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
Bom em tudo, bom em nada.

MISCELÂNEA

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se 
encontra aberta Licitação na modalidade CONVITE nº 26/2015, Pro-
cesso nº 59/2015, para contratação de Empresa para Fornecimento 
de Armários Escolares. Abertura dia 23/12/2015 às 10:10 horas no 
recinto da Prefeitura. Os interessados poderão retirar o Edital com-
pleto, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 22/12/2015, na Av. 
XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1600. O edital poderá ainda ser solicitado no seguinte endereço 
eletrônico: licitacao@redencaodaserra.sp.gov.br. RICARDO EVAN-
GELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Redenção da Serra, 15 de dezembro de 2015

RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
 Prefeito Municipal 

Homologação e Adjudicação: Pregão Presencial nº:11/2015 /Processo 
nº50/2015: Aquisição de Óleos Lubrificantes e Insumos -  Tendo em vista 
o resultado exarado pela Comissão Municipal de Licitações, nos autos do 
processo licitatório , torna público a Homologação do certame e Adju-
dicação de seu objeto as empresas :  Auto Posto Líder Village de Cru-
zeiro ME, com menor valor total apresentado na ordem de R$ 9.094,00 
(nove mil e noventa e quatro reais); Ferrarini Comércio de Peças para  
Tratores Ltda, com valor total apresentado na ordem de R$ 18.458,50 
(dezoito mil e quatrocentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos); 
Lub Vale Comercial Ltda, com valor total apresentado na ordem de R$ 
29.293,40 (vinte e nove mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta 
centavos); Patrícia Cristina de Abreu, com valor total apresentado na 
ordem de R$ 21.375,20 (vinte e um mil e trezentos e setenta e cinca reais); 
Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra / Pregão Presencial 
nº:11/2015 /Processo nº50/2015 /Objeto: Aquisição de Óleos Lubrifican-
tes e Insumos / Assinatura: 26/11/2015/ Vigência: 12 (doze) meses / Con-
tratadas: Auto Posto Líder Village de Cruzeiro ME, com menor valor 
total apresentado na ordem de R$ 9.094,00 (nove mil e noventa e quatro 
reais); Ferrarini Comércio de Peças para  Tratores Ltda, com valor 
total apresentado na ordem de R$ 18.458,50 (dezoito mil e quatrocentos e 
cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos); Lub Vale Comercial Ltda, 
com valor total apresentado na ordem de R$ 29.293,40 (vinte e nove mil 
e duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos); Patrícia Cristina 
de Abreu, com valor total apresentado na ordem de R$ 21.375,20 (vinte e 
um mil e trezentos e setenta e cinca reais); Ricardo Evangelista Lobato – 
Prefeito Municipal. 
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A Ford de Taubaté colocou 
todos os 1,3 mil funcioná-
rios da unidade em férias 
coletivas e suspendeu a 
produção nesta segunda-
feira (14). A medida foi 
tomada para adequar a 
produção à demanda do 
mercado e o período de 
afastamento varia de 18 a 
40 dias, de acordo com o 
setor de trabalho. Os fun-
cionários do setor admi-
nistrativo voltam ao tra-

balho após o Ano Novo. 
Já os operários da fábrica 
de motores retornam em 
22 de janeiro. Os trabalha-
dores dos setores de fun-
dição e transmissões terão 
duas pausas. Eles voltam 
no Ano Novo e depois pa-
ram novamente no dia 25 
de janeiro até 12 de feve-
reiro. A Ford anunciou ter 
um excedente de 300 tra-
balhadores na fábrica de 
Taubaté. A empresa pre-

tende adotar o Programa 
de Proteção ao Emprego 
(PPE) na unidade para evi-
tar demissões. O progra-
ma do Governo Federal 
auxilia fábricas em crise 
por seis meses. A jornada 
de trabalho será reduzi-
da em 20% e os salários 
em 10%, complementado 
pelo governo. Com isso, 
a empresa fica proibida 
de demitir, exceto jus-
ta causa, por dois anos.

Ford de Taubaté paraliza
produção e coloca

funcionários em férias coletivas

O gabarito da prova do 
processo seletivo do pri-
meiro semestre de 2016 
das Escolas Técnicas Es-
taduais (Etecs) para a 1ª 
série do Ensino Médio, 
Ensino Técnico Integrado 
ao Médio e 1º módulo do 
Ensino Técnico já está nos 
sites www.cps.sp.gov.br 
e www.vestibulinhoetec.
com.br. Amanhã, a partir 
das 14 horas, será divul-
gado o gabarito da prova 
para avaliação e certifica-
ção de competências para 
acesso às vagas remanes-
centes de segundo módu-

Administração Muni-
cipal torna público o 
Edital do Concurso nº 
01/2015 para vários 
c a r g o s .
Para acessar o edi-
tal você poderá acessar 

lo, também na internet. O 
gabarito oficial da prova 
teste para os cursos de es-
pecialização de nível mé-
dio será divulgado no dia 
15 de dezembro, a partir 
das 14 horas, no quadro de 
avisos da secretaria esco-
lar da Etec. Classificação
No dia 6 de janeiro de 
2016, a lista de convoca-
dos para a prova de aptidão 
para os cursos técnicos de 
Canto, Dança e Regência 
estará na Etec onde o can-
didato pretende estudar e 
também na internet.  No 
dia 14 de janeiro será di-

o site da EPTS http://
www.epts.com.br/ ou 
no http://www.reden-
caodaser ra . sp .gov.br /
concursos-publicos.php. 
As inscrições serão fei-
tas somente via Inter-

vulgada a lista de classifi-
cação geral para quem se 
inscreveu nos Ensinos Mé-
dio, Técnico Integrado ao 
Médio, nos demais cursos 
do Ensino Técnico (pre-
sencial, semipresencial e 
on-line) e no processo de 
avaliação e certificação de 
competências para acesso 
às vagas remanescentes 
do segundo módulo. A lis-
ta de classificação geral 
para os inscritos nos cur-
sos de especialização será 
divulgada exclusivamen-
te na Etec em que o can-
didato pretende estudar.

net, no site: www.epts.
com.br, no período das 
8h do dia 20 de
dezembro às 24h do dia 10 de 
janeiro de 2016, ob-
servando-se o horá-
rio oficial de Brasília.

Etecs divulgam gabarito do 
Vestibulinho

Redenção da Serra
Edital do Concurso Público
Nº 01/2015 Vários Cargos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DA  COOPERATIVA MISTA DE  

AGRICULTORES DE TREMEMBÉ E REGIÃO
COOMATRE – CNPJ – 15.131.453/0001-24

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA MISTA DE AGRI-
CULTORES DE TREMEMBE E REGIÃO – COOMATRE, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS, 
CONVOCA OS COOPERADOS EM PLENO EXERCÍCIO 
DE SEUS DIREITOS, PARA SE REUNIREM EM ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA, NA RUA SANTA TEREZI-
NHA Nº 986 ASSENTAMENTO CONQUISTA, NO DIA 15 
DE JANEIRO DE 2016, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 
ÀS 9:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE 35 DOS COO-
PERADOS; CASO NÃO HAJA O NÚMERO LEGAL DE 
PRESENTESPARA A INSTALAÇÃO FICA DESDE JÁ 
CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 
10:00 HORAS, NO MESMO LOCAL E DATA COM A PRE-
SENÇA DA METADE MAIS UM DO NUMERO DE COO-
PERADOS; PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM” A 
ASSEMBLEIA ESTARÁ CONVOCADA PARA O MESMO 
DIA ÀS 11:00 HORAS QUE SE REALIZARÁ COM A PRE-
SENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) COOPERADOS, PARA 
DELIBERAREM SOBREA SEGUINTE ORDEM DO DIA: 
1 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL 
DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTA-
DOS DO MUNICÍPIO DE TREMEMBE PARA O BIÊNIO 
2016/2018 PARA FINS DE “QUORUM” DE INSTALAÇÃO 
A COOPERATIVA POSSUEM NESTA DATA 35 COOPE-
RADOS.

TREMEMBÉ, 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

PRESIDENTE: RONALDO JOSÉ DOS SANTOS
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A Prefeitura da Estância 
Climática São Bento do 
Sapucaí, através da Se-
cretaria Municipal de Tu-
rismo e Desenvolvimento, 
em parceria com a Secre-
taria Estadual de Turismo, 
promoveu na quarta-feira, 

09 de dezembro, a visita a 
Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida com o Grupo da 
Melhor Idade do município.
Vinte e cinco participan-
tes aproveitaram o dia 
para rezar e se divertir em 
um passeio alegre e segu-

ro, com o micro-ônibus 
do Programa do Gover-
no do Estado “Roda SP”. 
Agradecemos a todos os 
participantes, em espe-
cial a Secretaria Estadual 
de Turismo e o condutor 
do transporte, Sr. Daniel.

Secretaria de Turismo
promove passeio para

Aparecida com a
Melhor Idade em

São Bento do Sapucaí

No dia 12 de dezembro, o 
L´étape Brasil by Le Tour 
de France inicia a venda 
do primeiro lote para todos 
os ciclistas que desejam 
participar da prova, que 
ocorre em Cunha de 16 a 
18 de setembro de 2016.
O valor da inscrição ser, 
de R$ 760,00, com quan-
tidade limitada. Como 
grande novidade em 2016, 
o L’étape Brasil traz a op-

A Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva” 
enviou um ofício ao prefei-
to de Paraibuna, Antonio 
Marcos de Barros, agrade-
cendo o apoio que o Go-
verno Municipal concedeu 
a instituição paraibunen-
se, durante todo o ano de 

ção de meio percurso, e o 
atleta pode optar no mo-
mento da inscrição. Este 
novo modelo faz parte de 
um projeto longo prazo 
e beneficia também o fã, 
que pode se preparar para 
o evento, disputar o meio 
percurso e posteriormen-
te disputar a prova toda.
Com 1.800 ciclistas, a es-
treia da prova em 2015 teve 
97,8% de aceitação e, para 

2015. O ofício foi assina-
do pelo diretor presiden-
te da Fundação Cultural, 
Rafael Ribeiro, e destaca 
também a parceria com as 
diretorias municipais, que 
contribuíram para o desen-
volvimento da cultura em 
benefício ao Município. 

o próximo ano, o objetivo 
é melhorar ainda mais a 
experiência do ciclista pró 
e durante a prova, manten-
do a qualidade e padrão 
dos eventos internacio-
nais.Os atletas e fãs inscri-
tos terão acesso ao Clube 
do Tour, com uma série de 
vantagens e outros servi-
ços como concierge onli-
ne, receptivo no aeropor-
to, descontos, entre outros.

No documento enviado 
à Prefeitura, a Fundação 
Cultural “Benedito Si-
queira e Silva” aproveitou 
para expressar os votos de 
um excelente 2016, com 
muitas conquistas para a 
Administração Municipal 
e todos os paraibunenses.

Inscrições para 1º lote do 
L’Étape Brasil já estão
disponiveis em Cunha

Paraibuna é parabenizada
pela importante parceria 
com a Fundação Cultural

“Benedicto Siqueira e Silva”

14 a 18 de Dezembro (Segunda a Sexta)
Visitas na Casa do Papai Noel
Horário: Das 18h às 20h
Local: Praça Comendador Freire

19 de Dezembro (Sábado)
‘‘Natal em Festa’’
Brincadeiras, música, jogos gigantes, lanche, Papai Noel e distribuição de brinque-
dos para as crianças
Horário: Das 09h às 15h
Local: Quadra da Escola Elizabeth Coelho Micheletto

Empresários podem aderir 
ao programa até o fim de 
dezembro, para receberem 
capacitação continuada e 
planejada para pequenas 
indústrias. O Sebrae-SP e 
o Ciesp estão com inscri-
ções abertas até o final do 
mês para micro e peque-
nas empresas que queiram 
participar do programa 
Indústria Competitiva do 
Vale. A iniciativa vai ofe-
recer capacitação continu-
ada e planejada para cerca 
de 200 pequenas empre-
sas do setor industrial na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte. Os empresários 
que aderirem ao Indústria 
Competitiva do Vale pas-
sarão por um diagnóstico 
inicial de gestão e inova-
ção feito por especialistas 
do Sebrae-SP. A partir daí, 

terão acompanhamento 
durante uma trilha de de-
senvolvimento que inclui 
cursos e oficinas técnicas 
sobre planejamento es-
tratégico, finanças, ges-
tão de pessoas, vendas, 
atendimento ao cliente e 
marketing. O destaque são 
as atividades do programa 
Sebrae Inova. O investi-
mento dos empresários 
é de R$ 3.000 (R$ 2.400 
para associados do Ciesp), 
valor que representa 10% 
do custo das capacitações. 
Os outros 90% são subsi-
diados pelo Sebrae-SP e 
Ciesp. Objetivos O pro-
grama Indústria Competi-
tiva do Vale foi formata-
do para atingir objetivos 
como movimentar o setor 
da indústria da região; au-
mentar a competitividade 
dos negócios, potencia-

lizar o desenvolvimento 
econômico e processos 
de inovação; investir na 
capacitação de empresá-
rios e gestores do setor e 
arregimentar grupos se-
tor-segmento da indústria. 
Elaborado em parceria en-
tre Sebrae-SP e Ciesp, o 
projeto trará capacitação 
para empresas dos seg-
mentos metalmecânico, 
de alimentos e bebidas, 
automotivo, construção 
civil, gráfica, madeira e 
mobiliário e vestuário. 
Inscrições para o Indús-
tria Competitiva do Vale 
pelos telefones (12) 3921-
7922 (Ciesp São José), 
(12) 3952-1600 (Ciesp 
Jacareí) e 3632-4657 
(Ciesp Taubaté). Mais in-
formações sobre o pro-
grama pelo telefone (12) 
3519-4825 (Sebrae-SP)

Sebrae-SP e Ciesp
recebem inscrições para

o Programa Indústria 
Competitiva do Vale

em Monteiro Lobato


