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A GAzetA dos Municípios

Vôlei Taubaté vence 
Campinas e se sagra 

campeão da Copa Brasil

Ernane Primazzi é
eleito presidente do

Codivap

O Vôlei Taubaté conquis-
tou mais um título na tem-
porada na noite de sábado 
(24). A equipe do Vale 
derrotou o Campinas e se 
sagrou campeão da Copa 
Brasil de Vôlei, garantin-
do assim uma vaga para o 
Sul-Americano de Clubes. 
Jogando diante de 2.700 
pessoas no ginásio do ad-
versário, o Taubaté não se 
intimidou e aplicou 3 sets 
a 0 (25/17, 25/21 e 25/20). 
Para chegar ao título, o 
Taubaté venceu o Maringá 
(PR) na fase classificatória 
e o Sada Cruzeiro (MG) na 
semifinal. E na final, con-
tou com boa atuação de 

Em reunião realizada na 
manhã da última sexta-
feira (23) em Pindamo-
nhangaba, o prefeito de 
São Sebastião, Ernane 
Primazzi (PSC), foi eleito 
presidente do Consórcio 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Mantiquei-
ra(Codivap). O encontro 
de autoridades ocorreu no 
Colonial Plazza Hotel. Pri-
mazzi vai dirigir o consór-
cio de prefeitos durante o 
ano de 2015 e terá com ele 
os companheiros de mesa, 
também foram eleitos, res-
pectivamente, o primeiro 
e segundo vice-presiden-
te, Marco Aurélio Ber-
taiolli (PSD), prefeito de 
Mogi das Cruzes, e Vitor 
Ardito Lerário (PSDB), 
prefeito de Pindamonhan-

todo o grupo para levantar 
mais uma taça. “A pressão 
estava para o nosso lado e 
tínhamos que aceitar isso. 
Trabalhamos com essa 
responsabilidade. Nos-
sos objetivos eram esses: 
ser campeão do Paulis-
ta, chegar à final da Copa 
Banco do Brasil e disputar 
uma semifinal de Superli-
ga. Já alcançamos os dois 
primeiros. Agora, vamos 
continuar carregando isso 
e parabéns aos atletas, que 
estão se dedicando ao má-
ximo”, disse o técnico da 
equipe, Cézar Douglas. 
Criado em Taubaté, o cen-
tral Sidão era um dos mais 

gaba. De acordo com a 
mesa diretora, a priorida-
de durante o mandato será 
modernizar o estatuto e 
fortalecer ainda mais po-
liticamente o consórcio. 
Na próxima reunião, em 
local a ser confirmado, 
será discutido o novo esta-
tuto do Codivap, que terá 
que se adequar ao novo 
Código Civil. O prefeito 
Ernane destacou a com-
posição da nova direção, 
que ficou com um repre-
sentante do Litoral Norte, 
do Vale do Paraíba e Alto 
Tietê. O novo presiden-
te disse que o Codivap e 
o Condemat (Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê), 
que abrange 11 cidades, 
presidido por Marco Au-
rélio Bertaiolli, prefeito 

felizes após a partida. “Eu 
fiquei fora da final do Cam-
peonato Paulista, sofrendo 
do lado de fora, e hoje que 
eu pude fazer a final, dei o 
máximo de mim, sempre 
muito concentrado, deter-
minado, assim como toda 
essa equipe, que é mara-
vilhosa. Estamos em um 
projeto maravilhoso e mui-
to felizes com tudo isso”, 
afirmou. Agora, o 
Taubaté volta a aten-
ção para a Superliga. 
A equipe enfrenta o Vo-
leisul/Paquetá Esportes 
(RS) na próxima quar-
ta-feira (28), às 20h, 
no ginásio do Abaeté.

de Mogi das Cruzes, fa-
rão ações conjuntas. Se-
gundo o novo presidente 
do órgão, a meta é trazer 
o Ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, ainda 
no primeiro semestre des-
te ano para participar de 
uma reunião do Codivap. 
Disse também que em 
setembro o Codivap e o 
Condemat deverão reali-
zar um seminário sobre 
modernização de gestão e 
capacitação, com apoio do 
Tribunal de Contas do Es-
tado, voltado aos diretores 
e secretários municipais. 
O Codivap tem mais de 
40 anos, é o mais anti-
go consórcio do Estado 
de São Paulo e reúne 44 
cidades da região. A re-
gião tem aproximadamen-
te 1.750.000 habitantes.

Balcão de empregos de 
Taubaté oferece diversos 

postos de trabalho

Em Taubaté, os desem-
pregados têm nesta se-
mana está com ótimas 
oportunidades novas 
ofertas para entrarem 
no mercado de trabalho. 
O Balcão de Empregos de 
Taubaté comunica que es-
tão disponibilizadas vagas 
para pessoas de ambos os 
sexos e idade, com nível 
de escolaridade do funda-
mental ao superior, com 
ou sem experiência. Se-

gundo a agência, são opor-
tunidades são para os pro-
fissionais da área de saúde, 
como: alergista, cardio-
logista, clínico geral, ge-
riatra, ginecologista, neu-
rologista, oftalmologista, 
ortopedista e pediatra. Há 
vagas também para aju-
dante de cozinha, eletricis-
ta industrial, farmacêutico, 
instrutor de informática, 
mecânico de autos, mecâ-
nico de diesel, operador 

de telemarketing, pizzaio-
lo, professor de desenho, 
sushiman, técnico em en-
fermagem, vendedor ex-
terno e vendedor interno. 
Para quem está cursando o 
nível superior, as oportuni-
dades de estágio estão re-
servadas nas áreas de Ad-
ministração de Empresas e 
Ciências Contábeis. O in-
teressado em se candida-
tar a uma dos postos de 
trabalho deve comparecer 
pessoalmente no Balcão 
de Empregos e fazer o 
seu cadastro, sendo ne-
cessária a apresentação 
do currículo, RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e 
comprovante de endereço.  
É importante ressaltar 
que os que já possuem 
cadastro devem fazer a 
atualização das infor-
mações a cada 6 meses.
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Geração de empregos
cai 64% em 2014

Futebol Feminino de Taubaté
realiza seletiva em fevereiro

O Brasil registrou 396.993 
novas vagas de traba-
lho com carteira assina-
da no ano de 2014, in-
formou o Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
Houve aumento de 1% 
em relação ao estoque de 
empregos em dezembro 
de 2013. No entanto, os 
empregos criados no ano 
passado representam que-
da de 64,4% em relação às 
vagas abertas em 2013 – 
que somaram 1,1 milhão. 
Os números do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
informam que os estados 

Atual campeã dos Jo-
gos Abertos da Juven-
tude e bicampeã pau-
lista da LINAF (Liga 
Nacional de Futebol), 
a equipe de futebol femi-
nino de Taubaté realizará 
uma seletiva para desco-
brir novos talentos para o 
time. O processo de sele-
ção acontece no domin-
go, 1 de fevereiro, às 15h, 

que mais geraram empre-
gos foram Santa Catarina, 
com 53.887 (+2,72%), o 
Rio de Janeiro, com 53.586 
postos (+1,39%) e o Cea-
rá, com 47.372 (+3,98%). 
Entre as regiões, o Su-
deste teve o melhor de-
sempenho, com 121.689 
vagas (+0,56%), segui-
do do Sul, com 118.795 
vagas (+1,62%) e do 
Nordeste com 99.522 
empregos (+1,51%). 
No Centro-Oeste, o sal-
do foi positivo em 39.335 
(+1,25%) e no Norte em 
17.652 vagas (+0,39%). 
O setor que mais criou 

no campo do Complexo 
Esportivo da CTI. Para 
participar, as meninas in-
teressadas devem compa-
recer ao local portando o 
RG e trajando roupa para 
a prática esportiva (meião, 
caneleira, calção e chutei-
ra). Podem participar atle-
tas dos 15 aos 19 anos de 
idade, para a equipe sub 
19, e acima de 19 anos 

empregos foi o de ser-
viços, com 476.108, em 
seguida vêm o comércio, 
com 108.814, e a ad-
ministração pública 
com 8.257 empregos. 
Os setores da agricultura, 
da construção civil e da 
indústria de transforma-
ção fecharam o ano com 
saldo negativo. Na agri-
cultura, a variação nega-
tiva ficou em 370 vagas. 
A construção civil ter-
minou 2014 com menos 
106.476 empregos e in-
dústria de transforma-
ção com menos 163.817 
postos de trabalho.

para a equipe adulta. Não 
há taxa para participar 
da seletiva e as menores 
de idade devem ir acom-
panhadas pelo respon-
sável.  O campo da CTI 
fica na Rua Três Meninas, 
s/ nº, Vila Edmundo – 
Taubaté/ SP; próximo 
à faculdade Anhague-
ra II, ao lado do Su-
permecado Nagumo

Represa de Paraibuna atinge 
o volume morto

A represa de Paraibuna 
começou a usar o volume 
morto na última quinta-
feira (22), fazendo com 
que a usina hidrelétrica li-
gada ao reservatório deixe 
de operar, prejudicando o 
abastecimento da RMVale 
e da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. A Agên-
cia Nacional de Águas 
(ANA) divulgou nota in-
formando que não serão 
necessárias obras para 
captar o volume morto da 
represa, diferente do Siste-
ma Cantareira, onde foram 

necessárias obras para a 
instalação de bombas ca-
pazes de acessar o volume 
abaixo do limite operacio-
nal daqueles reservatórios. 
A nota também informou 
que as regras para a utili-
zação da reserva técnica 
permanecem as mesmas 
em vigência, não havendo 
mudanças na vazão diária 
ou em obras de liberação 
da água manancial. Po-
rém não descarta a possi-
bilidade de alterá-las caso 
necessário e que as altera-
ções serão feitas junto da 

ONS (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico). Se-
gundo dados do ONS, o 
volume morto total do Pa-
raibuna possui 2.096 hm³, 
que equivalem a 2,096 tri-
lhões de litros. O volume 
total de água desta reserva 
acessível por gravidade 
ainda está sendo estuda-
do pelo ONS e o operador 
do reservatório. Desde 
que foi criada, em 1978, 
está é a primeira vez que 
o nível do reservatório de 
Paraibuna chega a zero. 
A represa é considera um 
dos maiores reservatórios 
do Estado de São Paulo. 
A principal finalidade do 
reservatório de Paraibuna 
é regular a vazão do Rio 
Paraíba do Sul, responsá-
vel pelo fornecimento de 
água para várias cidades 
do Vale do Paraíba e do 
Estado do Rio de Janeiro.

Sebrae Móvel estará em
Ubatuba e Silveiras

Empreendedores po-
derão tirar dúvidas so-
bre gestão de negócios 
em atendimentos gra-
tuitos com analistas do 
Sebrae-SP Duas cidades 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte recebem o 
Sebrae Móvel na próxima 
semana. Empreendedo-
res de Ubatuba e Silvei-
ras poderão tirar dúvidas 
sobre gestão de negócios 
em atendimentos gratuitos 
com analistas do Sebrae
-SP. No escritório itineran-
te, analistas do Sebrae-SP 
farão atendimentos indi-
viduais gratuitos sobre te-
mas relacionados à gestão 

de negócios, administra-
ção, planejamento, contro-
le financeiro e marketing. 
Em Ubatuba, a van fica-
rá instalada de segunda 
a quinta (26 a 29/1) na 
Praça Nóbrega, no Centro, 
das 9h às 17h. Os atendi-
mentos em Silveiras tam-
bém ocorrem de segunda 
a quinta, na Avenida Go-
vernador Carvalho Pin-
to, em frente à Prefeitura, 
das 10h às 16h. O Sebrae 
Móvel em Silveiras tem 
apoio da Prefeitura. Par-
ceiros do Sebrae-SP par-
ticipam da iniciativa em 
Ubatuba. A Prefeitura 
(Secretaria da Fazenda e 
Assistência Social), As-

sociação Comercial, As-
sociação de Contadores 
e Banco do Povo terão 
representantes para tirar 
dúvidas dos interessados. 
Os empreendedores tam-
bém poderão obter in-
formações sobre os 
produtos e serviços e a 
programação de palestras, 
workshops e consultorias 
gratuitas oferecidas pelo 
PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Ubatuba, que  é man-
tido pelo Sebrae-SP em 
parceria com a Prefeitura, 
Associação Comercial de 
Ubatuba e Sinhores (Sin-
dicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares).

Iniciativa da EDP em
Caraguatatuba leva

conhecimento sobre energia 
elétrica para crianças

Com entrada gratui-
ta, laboratório itine-
rante do projeto Boa 
Energia nas Escolas es-
tará aberto à visitação até 
1º de fevereiro. 
Os moradores de Cara-
guatatuba e os turistas 
que estiverem na cidade já 
têm programa certo para 
as próximas semanas: vi-
sitar, gratuitamente, o la-
boratório sobre rodas do 
projeto Boa Energia nas 
Escolas. Desenvolvido 
pela EDP, distribuido-
ra de energia que atua no 
Alto Tietê, Litoral Norte e 
Vale do Paraíba, o espaço 
reúne atividades lúdicas 
sobre a utilização segura 
e consciente da eletricida-
de. Além disso, será rea-
lizada uma apresentação 
sobre reciclagem de lixo 
e economia de água. O 
laboratório sobre rodas fi-
cará estacionado em dois 
pontos da cidade. Entres 
os dias 22 e 25 de janeiro, 
a unidade estará no CIDE 
SUL – Professora Rose 
Neubauer. De 29 de janei-
ro a 1º de fevereiro será a 

vez do CIDE NORTE – 
Guiomar Namo de Mello 
receber a unidade móvel. 
O objetivo da ação é apre-
sentar para os visitantes a 
importância do uso corre-
to da eletricidade, tudo de 
forma divertida e fácil, e 
assim transformá-los em 
agentes multiplicadores. 
“Apostamos no papel das 
pessoas como comparti-
lhadores do aprendizado, 
das noções de cidada-
nia e consumo em casa e 
com os vizinhos”, afirma 
o diretor da EDP, Michel 
Itkes. O caminhão - O la-
boratório do projeto Boa 
Energia nas Escolas é um 
caminhão customizado e 
desenvolvido para atuar 
como espaço de interativi-
dade, no qual a comunida-
de terá a oportunidade de 
aprender sobre as princi-
pais formas de geração de 
energia e os caminhos que 
ela percorre até chegar às 
residências, por meio de 
vídeos, jogos, maquetes 
e experimentos lúdicos 
e interativos, tais como:
· Lousa interativa, jogos 

e atividades – comanda-
da por um computador e 
um projetor multimídia, 
a lousa possibilita maior 
interatividade e atualiza-
ção constante dos con-
teúdos e aplicativos;
· Bicicleta geradora de 
energia – o movimen-
to do pedal da bicicleta 
transforma a energia me-
cânica em elétrica, ge-
rando até 100 watts. Os 
próprios alunos pedalam 
e geram energia suficiente 
para ligar uma lâmpada;
· Arco voltaico/chispa – 
produz descarga e fagulha 
instantânea, simulando a 
energia em movimento;
· Pilha humana – quando 
as mãos são encostadas so-
bre uma placa de metal, fe-
cha-se, por meio do corpo, 
um circuito eletrolítico ca-
paz de gerar corrente elé-
trica. Os participantes fa-
zem o teste para ver quem 
produz mais energia;
· Gerador de Van Der 
Graaf – o atrito é capaz 
de gerar eletricidade es-
tática. Ao tocar no glo-
bo, faz arrepiar o cabelo.


