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No Distrito de Catuça-
ba no dia 21 de Abril de 
2015, confira os horá-
rios e atrações: OFICINA
10h às 12h: O Riso

Realização: Oficina Cul-
tural Altino Bondesan
Inscrições no email: 
o f i c i n a s @ c i r c o -
n a v e g a d o r . c o m . b r 

E S P E T Á C U L O S
14h: Om Co Tô? Quem Co 
Sô? Prom Co Vô? 15h30 
às 16h30: Artistas Locais 
17h: Cirquim do Serafim

Circo Navegador
Apresentam Palhaços 

de todos os tempos em 
São Luiz Do Paraitinga

Vôlei Taubaté anuncia 
dois reforços para a
próxima temporada

O Vôlei Taubaté anunciou 
nesta semana o nome de 
dois reforços para a tempo-
rada 2015/2016. O oposto 
canadense Gavin Schmitt, 
que estava no vôlei russo, 
e o central Otávio, que es-
tava no Minas. O canaden-
se Gavin Schmitt tem 29 
anos e 2,08m, ele defen-
de a Seleção Canadense e 
pela primeira vez vai atuar 
em uma equipe da Amé-
rica Latina. O canadense 
deve assumir a vaga de 
Lorena, que não teve con-
tratao renovado. O central 
Otávio tem 24 anos, de-

fendeu o Minas na última 
Superliga e foi o 13° joga-
dor que mais fez pontos de 
bloqueio na competição. 
As duas contrações devem 
chegar a Taubaté no fim de 
maio, quando está previs-
ta a volta dos treinos no 
Abaeté. Além de Gavin e 
Otávio, a equipe também 
confirmou a permanen-
cia do ponteiro Lipe, do 
levantador Rapha e do lí-
bero Felipe, que tinham 
contrato de dois anos. O 
técnico Cezar Douglas 
também renovou contrato.
Outros nomes devem ser 

anunciados até o fim do 
mês, já que nomes como 
Dante e Sidão, além de 
Lorena, não devem ter 
seus contratos renova-
dos. A equipe também 
anunciou parceria com a 
fornecedora de material 
esportivo Penalty, que 
vai ser responsável pelo 
uniforme do Taubaté na 
temporada 2015/2016. 
Taubaté e SPFC
Os dirigentes do Vôlei 
Taubaté e do São Paulo 
Futebol Clube se reuniram 
para fechar uma parceria 
entre o time do Vale e a 
equipe da capital paulista. 
Caso o negócio se con-
cretize, o Taubaté usaria 
o uniforme do São Paulo, 
mas continuaria a man-
dar os jogos no ginásio do 
Abaeté. De acordo com o 
supervisor técnico do Vô-
lei Taubaté, as conversas 
entre as duas partes etão 
bem adiantadas, mas ainda 
há detalhes para ser acer-
tados antes do anúncio.

A cidade de Monteiro Lo-
bato completa no mês de 
abril 135 anos de funda-
ção. Para festejar a data, a 
Prefeitura Municipal pro-
move diversas ações para 
comunidade e visitantes. 
Na programação do evento 
constam shows musicais, 
desfile cívico e atividades 

culturais. Música: Nos 
dias 24, 25 e 26 (sexta-
feira, sábado e domingo), 
a Praça Comendador re-
cebe shows musicais. En-
tre as atrações, as duplas 
José Junior e Gabriel e Zé 
Augusto e Gilson Soares, 
o Grupo de Viola Caipira 
Cordas da Mantiqueira, 

a Dupla Lucas e Cesar, 
o cantor Deo Lopes, a 
cantora Ligia Kamada, a 
Banda Xega Mais, entre 
outras atrações. As apre-
sentações musicais ocor-
rem na Praça Comendador 
Freire. As atividades são 
realizadas pela Prefeitu-
ra de Monteiro Lobato.

Monteiro Lobato promove 
Festa de Aniversário

de 135 anos

O Governo Federal enviou 
ao Congresso Nacional na 
última quinta-feira (15) o 
projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
de 2016 onde propõe um 
salário mínimo de R$ 854 
para o próximo ano, um 
aumento de 8,37%. O salá-
rio mínimo serve de refe-
rência para mais de 46 mi-
lhões de pessoas no Brasil 
e atualmente está em R$ 
788. O ministro do Plane-
jamento, Nelson Barbosa, 
explicou que o reajuste foi 
calculado com base na fór-

mula adotada nos últimos 
anos. Desde 2011, o salá-
rio mínimo é reajustado 
pela inflação do ano ante-
rior, de acordo com o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) mais 
a variação do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas 
no país) de dois anos an-
tes. A fórmula, no entanto, 
só vale até este ano. O va-
lor ainda pode ser muda-
do, levando em conta os 
parâmetros estabelecidos 
para sua correção. Em 

março, o governo editou 
uma medida provisória 
mantendo a fórmula para 
os reajustes do mínimo de 
2016 a 2019, mas o texto 
precisa ser aprovado pelo 
Congresso Nacional.  Para 
2017 e 2018, a estimativa 
do governo é que o salário 
mínimo seja de R$ 900,1 e 
R$ 961, respectivamente. 
O governo também admi-
tiu oficialmente que a in-
flação deve chegar a 8,2% 
neste ano, estourando o 
teto do sistema de me-
tas de inflação brasileiro.

Governo propõe salário 
mínimo de R$ 854

para 2016
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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

O Governo Municipal, 
por meio da secretaria 
de Trânsito, em conjunto 
com a Praiamar Trans-
portes informa que entre 
os dias 16 e 21 de abril, 
a partir das 21h, a linha 
“Orla/Colônia via Mar-
tim de Sá” circulará sem 
intervalos até o término 
dos shows do aniversá-
rio de Caraguá, conforme 
a demanda de passagei-
ros. A secretaria esclarece 
que em todos os dias dos 
shows, no mesmo horário, 
as linhas 108 (Jaraguá Di-
reto) e 104 (Pegorelly via 
Tarumãs) passarão, na vol-

ta do bairro, pelo Centro 
de Eventos do Litoral Nor-
te, no Porto Novo. Haverá 
também linhas especiais 
que partirão da Praça Dió-
genes Ribeiro de Lima em 
direção ao local dos shows. 
Após o término das atra-
ções musicais, os ônibus 
seguem direto para os 
bairros do Tinga, Morro 
do Algodão, Rio Ouro, 
Massaguaçu e Tabatin-
ga, conforme demanda 
de usuários.  Os passa-
geiros da Região Norte 
deverão desembarcar no 
Terminal da Avenida Bra-
sil ou na Praça Diógenes 

Ribeiro de Lima e fazer 
a transferência para a li-
nha que leva diretamente 
para o Centro de Even-
tos no Porto Novo. Quem 
possui o cartão, pode uti-
lizar do benefício de in-
tegração em até 90 mi-
nutos e pagar no segundo 
embarque apenas 50% 
do valor da passagem. 
A secretaria de Trânsito, 
Segurança e Defesa Ci-
vil estará de plantão até o 
encerramento dos shows 
para eventuais dúvidas, 
esclarecimentos e infor-
mações adicionais pelo 
telefone 0800-778-8080.

Ônibus têm horários e linhas 
diferenciados durante shows 

do aniversário de Caraguá

Lei atualiza e moderniza 
Conselho Municipal de 
Turismo, importante fer-
ramenta participativa de 
desenvolvimento do setor
A Câmara Municipal de 
Ubatuba aprovou nes-
ta semana durante a 10ª 
sessão ordinária do ano 
a lei número 16/15 que 
atualiza e moderniza o 
Conselho Municipal de 
Turismo, importante 
ferramenta participati-
va de desenvolvimen-
to do setor de turismo.
Os vereadores Manoel 
Marques, Pastora Danie-
la, Adão, Xibiu e Silvinho 
Brandão votaram a favor 
da lei, que prevê entre ou-
tras medidas, a participa-
ção de setores importantes 
do turismo, como as agên-
cias e guias de turismo, 
taxistas, artesanato, entre-
tenimento, comunidades 
tradicionais e represen-
tantes das regiões do mu-
nicípio, que anteriormente 
não estavam incluídos na 
composição do conselho, 
impedidos de participa-
rem de forma efetiva das 
atividades do conselho.
Outro ponto a se destacar 
é a escolha dos membros 
serem feitas por meio de 
eleições em cada setor, 
“cada setor poderá indi-
car seu representante en-
tre seus pares pelo voto 

direto, com isso espera-
mos uma participação 
maior e mais democrática 
dos profissionais de tu-
rismo na construção das 
políticas públicas e no 
planejamento do turismo 
para o município” afirma 
João Corbisier, secretário 
de Turismo de Ubatuba.
Segundo Manuel Mar-
ques, um dos vereadores 
que votou a favor da lei, 
“sem a participação de 
todas as peças do quebra 
cabeça seria impossível 
termos um planejamento 
adequado para o desen-
volvimento do turismo 
em nossa cidade, por isso 
meu voto foi a favor des-
se importante projeto de 
lei”, explicou Manuel.
Já o vereador Silvinho 
Brandão destacou em 
plenária a importância 
da aprovação da lei sem 
emendas, para que não gere 
atrasos no desenvolvimen-
to turístico do município.
Com a aprovação, o Con-
selho de Turismo passa a 
ter uma configuração com-
posta por representantes 
dos órgãos e entidades pú-
blicas, como as secretarias 
e autarquias de governo, 
representante da Câmara 
Municipal e das Unida-
des de Conservação com 
atuação no município. 
Os setores produtivos do 

turismo estarão repre-
sentados pelos meios de 
hospedagem, agências 
de turismo, alimentação, 
transportes, náutico, guias 
de turismo, entretenimen-
to e eventos, artesanato 
e produtores orgânicos.
Completam a composição 
do conselho entidades da 
sociedade civil organizada 
que atuam nas atividades 
de esportes com prancha, 
esportes ao ar livre, atra-
tivos turísticos, repre-
sentantes das regiões sul, 
central, norte e oeste do 
município, proteção e con-
servação ambiental e das 
comunidades tradicionais.
“O próximo passo é mo-
bilizarmos todos os se-
tores para promovermos 
as devidas eleições dos 
representantes, assim te-
remos o quanto antes as 
atividades do Conselho de 
Turismo retomadas, temos 
muito trabalho a fazer”, 
afirma João Corbisier.
Para mais informações 
sobre como participar do 
Conselho Municipal de 
Turismo, entre em contato 
com a Secretaria de Turis-
mo, no endereço Avenida 
Iperoig, 214 Centro, o CIT 
funciona de segunda a sex-
ta das 8hs às 18hs e também 
atende pelo telefone 12 
3834 1550 e no e-mail tu-
rismo@ubatuba.sp.gov.br

Câmara aprova Reforma 
do Conselho Municipal 
de Turismo em Ubatuba 

Os moradores do bairro das 
Campinas contarão com 
as atividades da “Padaria 
Artesanal” a partir desta 
semana. A solenidade de 
inauguração está marca-
da para as 18 horas. As 
aulas irão ocorrer na Rua 
2, número 22, Solo Rico.
A “Padaria Artesanal” é 
uma atividade que será 
desenvolvida por meio de 
parceria entre o Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Estado de São Paulo, Go-
verno do Estado, Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
e Fundo Social do muni-

cípio. A cidade firma par-
cerias para oferecer mais 
cursos de qualificação pro-
fissional aos moradores.
O curso da “Padaria Ar-
tesanal” tem duração de 
três meses e os alunos irão 
aprender a produzir pães, 
bolos, tortas, roscas, salga-
dos, cuscuz, doces, patês, 
maionese de inhame, broas 
e biscoitos amanteigados.
A cidade ainda contará 
com mais um polo, que 
será em Moreira César. 
Ao todo serão três pa-
darias, a outra está ins-
talada no Cerâmica.

Mirian Aparecida Gomes 
Coutinho, moradora do 
Bonsucesso, faz o curso na 
padaria do Cerâmica e diz 
que é muito interessante 
aprender coisas novas para 
passar às mães da pasto-
ral em que ela trabalha.
“A nossa parceria com o 
Fundo Social do Estado e 
Governo tem sido muito 
boa. Estamos oferecendo 
qualificação aos nossos 
moradores e muitos deles 
já conseguiram empre-
gos, depois de fazer os 
cursos”, afirma o prefei-
to de Pindamonhangaba.

Padaria artesanal 
gera renda para 

moradores de Pinda 

Vaticano nomeia novo 
bispo diocesano para 

Taubaté

Dom Wilson Luis Angotti 
Filho é, a partir desta sema-
na o novo bispo da Dioce-
se de Taubaté. O anúncio, 
já esperado pela comuni-
dade diocesana, ocorreu 
após o Papa Francisco 
acolher na data de hoje 
o pedido de renúncia de 
dom Carmo João Rhoden.
 Dom Wilson tem 57 anos 

e é natural de Taquaritin-
ga-SP estudou no Semi-
nário Diocesano de São 
Carlos (SP) onde se for-
mou em filosofia  e fez 
teologia no seminário 
de Ribeirão Preto (SP). 
O novo bispo diocesa-
no de Taubaté  é mestre 
em teologia dogmática 
pela Universidade Gre-

goriana de Roma. O re-
ligioso teve sua ordena-
ção sacerdotal em 1982 
e foi, durante cinco anos, 
assessor da Comissão 
Episcopal Pastoral para 
a Doutrina da Fé na Na 
CNBB (Confederação 
Nacional dos Bispos do 
Brasil). Também integrou 
integrar o INP (Instituto 
Nacional de Pastoral) e 
o Conselho Editorial das 
Edições CNBB. Nascido 
em 16 de maio de 1939, 
Dom Carmo estava no 
cargo desde 1996 e sua 
renúncia se deve a um 
código da Igreja, que li-
mita a idade de um bispo 
no governo diocesano. 
Ele completou 75 anos 
em 2014, idade máxima 
para continuar no cargo.
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A ginástica rítmica de Pin-
damonhangaba é destaque 
no Estado de São Paulo e 
por este motivo a cidade 
foi escolhida para receber o 
Encontro de Jovens Talen-
tos. O evento ocorreu nes-
ta semana no ginásio “Ra-
quelzão” com a presença 
de ginastas, técnicas e as-
sistentes técnicas. As ati-
vidades foram coordena-
das pelo comitê técnico da 
Federação Paulista de GR.
As atletas tiveram a opor-
tunidade de desenvolver 
atividades referentes ao 
balé, resistência, maestria, 
flexibilidade, dança, saltos, 
saltitos, coreografias, entre 
outras. As ginastas ficaram 
sob a observação de Maria 
da Conceição Costa, pre-
sidente do comitê técni-
co da Federação Paulista.
Maria conta que esse en-
contro é o primeiro que 
está sendo organizado, 
o próximo está marcado 
para os dias 6 e 7 de de-
zembro em Mauá. O obje-
tivo é a busca da melhoria 

do nível técnico da moda-
lidade, porque, por muitos 
anos São Paulo teve bons 
resultados e na última dé-
cada não tem conseguido 
nada em termos de resul-
tado, por isto, foram con-
vocadas as 26 melhores 
ginastas do Estado para 
fazer um trabalho único e 
tentar voltar aos pódios.
“Ano que vem teremos, 
no Rio, as Olimpíadas, ha-
verá uma ginasta fazendo 
apresentação individu-
al e um conjunto. É uma 
oportunidade para que as 
ginastas possam confe-
rir e aprender com a GR 
de outros países”, finaliza 
a presidente do comitê.
A professora Aline de 
Andrade Souza Rodri-
gues, de Guaratinguetá,
diz que infelizmente ainda 
há uma grande deficiên-
cia de conhecimento es-
pecífico em determinadas 
áreas para aplicar à gi-
nástica rítmica, como é o 
caso do balé, por exem-
plo. Ela revela que este 

encontro oportunizou a 
troca de experiências e 
foi muito bom às ginas-
tas e também técnicas.
Maria Carolina Nogueira 
de Oliveira é técnica de 
uma campeã brasileira pré
-infantil e de uma campeã 
nacional juvenil e partici-
pou do encontro em Pinda. 
Ela parabenizou a cidade 
pela estrutura específica 
para a modalidade e en-
fatiza que este momento 
foi de suma importância.
Florência Rodriguez Ro-
driguez é técnica de São 
Caetano do Sul e frisa 
que os encontros são mui-
to importantes porque há 
muitas cidades que traba-
lham com a ginástica rít-
mica de seu jeito. “O en-
contro vem para que todos 
trabalhem, mais ou menos 
da mesma forma, passan-
do um pouco da experiên-
cia aos demais, para que se 
chegue num bem comum, 
que é fazer com que a GR 
do Estado de São Paulo 
cresça perante ao Brasil.”

Melhores ginastas do 
Estado participam de 

encontro em Pinda

A equipe Sub 19 de Fute-
bol de Pindamonhangaba 
vem se preparando desde 
o início do ano para as 
competições e no último 
final de semana estreou 
com goleada nos 32º Jo-
gos Abertos da Juventu-
de. Além dos treinos no 
“João do Pulo” o elenco 
também faz treinos físicos.
O time pindense foi a 
Campos do Jordão e ven-
ceu por 6 a 0 e agora só 
precisa de uma vitória 

Procurando oferecer me-
lhores serviços às pessoas 
em situações vulneráveis 
e em risco social, a equi-
pe da Prefeitura promoveu 
o I  Seminário de Diag-
nóstico, Monitoramento e 
Avaliação na Política de 
Assistência Social do mu-
nicípio. As ações foram 
realizadas no auditório 
da faculdade Anhangue-
ra na última sexta-feira 
(10) e contou com profis-
sionais de diversas áreas.  
O trabalho realizado pe-
los profissionais da Vigi-
lância Socioassistencial 
foi apresentado ao públi-
co, que pôde conhecer as 
funções, ferramentas, o 

simples para garantir a 
vaga na próxima fase. De 
acordo com o técnico da 
equipe, o próximo jogo 
está marcado para esta 
quinta-feira (16), às 20 
horas, no “João do Pulo”,
contra Caçapava. A par-
ticipação da torcida é im-
portante para incentivar 
os representantes da casa.
O técnico acrescenta que 
a categoria de base está 
treinando forte, são três 
categorias sub 15, 17 e 20, 

mapeamento dos serviços, 
monitoramento, recebe-
ram outras informações,
além de participar das 
oficinas de avaliação e 
poder contribuir com 
sugestões preciosas.
Fabiana Rodrigues de 
Lima é coordenadora ge-
ral do IA3 e afirma que 
é muito importante que 
as entidades participem 
das ações realizadas pela 
Assistência Social para 
que desenvolvam proje-
tos e realizem propostas 
pautadas com as neces-
sidades do município.
“Vim participar do Semi-
nário porque contribui para 
que possamos atender as 

sendo que às segundas, 
quartas e sextas é a vez 
do preparo da Sub 17. às 
18h30, e terças quintas, 
das 18 às 20 horas, quem 
entra em campo são os 
jogadores da Sub 15, e 
das 20 às 22 horas, nes-
tes mesmos dias, são os 
da sub 20. O responsável 
revela que a cidade está se
preparando para a Asso-
ciação Paulista de Futebol, 
a mesma competição que 
ficou em 3° ano passado. 

necessidades, conhecen-
do as ferramentas de ava-
liação e o monitoramento 
as entidades podem fazer 
mais projetos, abrangendo 
o maior número de pes-
soas”, comenta Fabiana.
Raquel Dias, coordenado-
ra do projeto Jataí, destaca 
os esclarecimentos sobre a 
rede socioassistencial são 
extremamente importan-
tes e os profissionais do 
Jataí têm observado que 
a Prefeitura tem se preo-
cupado em levar conheci-
mento à população sobre 
os equipamentos de assis-
tência e isto também tem 
contribuído bastante com 
o trabalho da entidade.

Futebol de Pinda 
goleia em estreia de 

competição

Ações da Assistência
Social em Pinda são 

debatidas em Seminário
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A LG anunciou que 
mais 99 funcionários en-
tram em férias coletivas 
na unidade de Tauba-
té a partir de 27 de abril.
Os funcionários afasta-
dos são da área de note-
books. O período de afas-
tamento será de 15 dias. 
Na semana passa-

da, 223 trabalhado-
res foram afastados.
Agora, um total de 393 
trabalhadores das áreas 
de celulares, notebook, 
monitores e linha branca 
estão em férias coletivas 
na unidade de Taubaté e 
parte deles voltam ao tra-
balho no início de maio.

A empresa alega que o pe-
ríodo de férias coletivas 
foi adotado para adequar a 
produção atual a demanda 
do mercado, e que segue 
otimista com uma me-
lhora no cenário do mer-
cado econômico no país.
A LG de Taubaté emprega 
cerca de duas mil pessoas.

LG de Taubaté coloca 
mais 99 funcionários 
em férias coletivas

Novo aplicativo vai ajudar
microempreendedores
na gestão de negócios

Um aplicativo gratuito para 
smartphones foi lançado 
nesta semana pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e tem a finalida-
de de ajudar os microem-
preendedores individuais 
a melhorar a gestão de 
seus negócios e finanças. 
O aplicativo, denomina-
do Qipu, já está disponí-
vel no site do Sebrae e é 
compatível com aparelhos 
dotados dos sistemas ope-

racionais IOS e Android.
Luiz Eduardo Barret-
to, presidente do Sebrae, 
afirma que o recurso é de 
fácil manuseio e permi-
tirá ao microempreendor 
individual controlar suas 
vendas e despesas; receber 
mensagens lembrando-o 
da data de pagamento de 
tributos; avisos sobre be-
nefícios e dicas para me-
lhorar os negócios, entre 
outras funcionalidades.
“Esse aplicativo é mais 

um auxílio à formação e 
qualificação dos empre-
endedores e vai contribuir 
para melhorar a gestão dos 
negócios. Em um ano de 
ajustes [na economia], isso 
é importante para que os 
microempreendedores so-
fram o menor impacto pos-
sível e possam continuar 
crescendo”, disse Barretto.
O lançamento da ferra-
menta coincide com a re-
alização da 7ª Semana do 
Empreendedor Individual 
Nacional. O evento visa a 
capacitar os microempre-
endedores e estimular os 
profissionais autônomos 
que, embora atendendo às 
exigências da legislação, 
ainda não conseguiram ou 
viram vantagens em aderir 
ao Simples Nacional (re-
gime tributário opcional 
e diferenciado aplicável 
às microempresas e em-
presas de pequeno porte).

Uma delegação da Univer-
sidade Aeronáutica Em-
bry-Riddle, localizada nos 
Estados Unidos, esteve 
em São José dos Campos 
para discutir a possibili-
dade de abrir um campus 
no município. A comitiva 
foi recebida na última se-
mana na unidade Avibras 
II por representantes da 
empresa e da Prefeitura, 
entre eles o vice-prefeito 
e o secretário de Desen-
volvimento Econômico e 
da Ciência e Tecnologia.
“Queremos nos instalar no 
Brasil, pois temos certeza 
que podemos contribuir 
com o desenvolvimento 
da indústria aeronáutica 
no país”, disse John Wa-
tret, vice-presidente da 
Embry-Riddle Aeronau-
tical University (ERAU).
Depois do encontro, a de-
legação, acompanhada 
pelo prefeito, seguiu para 
a unidade Avibras I, ao 

lado do Aeroporto de São 
José dos Campos, uma 
das localizações estuda-
das para o campus. “São 
95 mil metros quadrados 
de área total, que incluem 
dois prédios de 10 mil me-
tros quadrados cada um e 
um restaurante de 300 lu-
gares. É perto da Embraer, 
do DCTA e do ITA, e tem 
um acesso direto à pista 
do aeroporto”, detalhou 
o gerente de desenvol-
vimento de negócios da 
Avibras, Marcos Agmar.
Considerada um dos prin-
cipais centros de formação 
aeroespacial do mundo, 
com 26 mil alunos em 150 
localidades do planeta, a 
Embry-Riddle tem dois 
campi residenciais, um na 
Flórida e outro no Arizona. 
Ambos ficam ao lado de 
aeroportos. “Adotamos o 
conceito de Aeroporto-Es-
cola. Nossos cursos abran-
gem todo o espectro das 

atividades aeronáuticas e 
espaciais, e nosso objetivo 
é formar profissionais qua-
lificados em todos esses 
segmentos”, enfatizou Fá-
bio Campos, representante 
da universidade no Brasil.
Segundo o executivo, a 
ERAU pretende, num pri-
meiro momento, consoli-
dar parcerias com o ITA 
(Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica) e outras en-
tidades do setor no Brasil. 
Universidade do Ar
Em setembro do ano passa-
do, o Grupo São José 2030, 
liderado pelo engenheiro e 
fundador da Embraer, Ozi-
res Silva, apresentou ao 
prefeito a proposta de im-
plantar uma universidade 
aeronáutica em São José 
dos Campos. A intenção 
é que a chamada Univer-
sidade do Ar aproveite o 
potencial da cadeia produ-
tiva e pesquisa aeronáutica 
já existente no município.

Americanos estudam 
criação de Universidade 

do Ar em São José

ACEG oferece vaga para 
vendedor que resida em 

Pindamonhangaba
v A Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Guara t ingue tá -ACEG 
comunica aos interessa-
dos que está disponível 
uma vaga para Vende-

dor , com experiência, 
do sexo masculi-
no, e que resida em 
P i n d a m o n h a n g a b a . 
Os interessados deve-
rão encaminhar currículo 

parao endereço eletrôni-
co: vagas@aceguaratin-
gueta.com.br. A ACEG 
ressalta que é importan-
te colocar no assunto do 
e-mail o título da vaga.

O ProJovem Urbano, de-
senvolvido pela Secretaria 
de Educação da Prefeitura 
de Taubaté vai realizar a 
última edição do projeto 
“A educação que sacia a 
fome – Sopa solidária”, 
elaborado durante as au-
las de Participação Ci-
dadã. O evento acontece 
nesta quarta-feira, 15, das 
19h às 21h, na EMEIEF 
Emílio Amadei Berin-
ghs, no Marlene Miranda.
Esse projeto parte do cur-

rículo do ProJovem e 
cumpre um dos objetivos 
do programa que é pre-
conizar a formação do ci-
dadão em sua totalidade.
No final de 2013, o pro-
jeto foi instituído e após 
a aula inaugural ofertou 
a continuidade dos es-
tudos para cerca de 100 
jovens, de 18 a 29 anos, 
além da qualificação pro-
fissional em Administra-
ção e uma bolsa auxílio 
no valor de R$ 100,00.

“A educação que sacia 
a fome – Sopa Solidá-
ria” ocorreu durante os 
meses de março a abril, 
quinzenalmente, em al-
guma comunidade iden-
tificada como de alta 
vulnerabilidade social.
A sopa é feita pelos alunos 
com os insumos adquiri-
dos com recursos próprios 
dos envolvidos, além de 
doações feitas por comer-
ciantes da região visita-
da. O evento é gratuito.

ProJovem Urbano dá 
lição de solidariedade 

em Taubaté

O Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência 
irá realizar no próximo 
sábado, dia 18 de abril,
a partir das 14h, o 
Bingo de Inclusão, 
na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pin-
d a m o n h a n g a b a - C U T.
Os prêmios serão forno elé-
trico, grill, acessórios para 

videogame, entre outros. 
O objetivo do bingo é ar-
recadar fundos para orga-
nização do 1º Encontro de 
Surdos de Pindamonhan-
gaba, que será feito no ou-
tro sábado, dia 25 de abril.
O encontro será reali-
zado das 14h às 21h no 
Shopping Patio Pinda, 
com palestras, coral em 

libras e informações so-
bre direitos, benefícios, 
empregos e carteirinha 
de ônibus. Não é neces-
sário se inscrever para 
participar do encontro.
A sede do sindicato, 
onde será feito o bin-
go, fica localizada à 
Rua Sete de Setembro, 
232/246, centro de Pinda.

Conselho da Pessoa com 
Deficiência realiza “Bingo de 

Inclusão” no sindicato em 
Pindamonhangaba 

A Unisal realiza no próxi-
mo dia 18 de abril, às 9h30, 
uma palestra gratuita sobre 
carreira com Marcos Vono. 
Graduado em Psicologia e 
com certificação interna-
cional em Coaching, Mar-

cos ministra palestra nas 
áreas de Recursos Huma-
nos e Carreiras. O evento 
é direcionado para quem 
busca uma oportunidade 
no mercado e quem busca 
impulsionar a carreira.  A 

palestra é gratuíta e acon-
teceu no Polo de Pinda 
da UNISAL, localizado 
na rua João Bosco, 873, 
Santana. As inscrições po-
dem ser feitas no www.
unisal.br/palestra-pos.

Unisal realiza palestra 
sobre carreira em
Pindamonhangaba


