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Nesta semana, a Escola 
do Trabalho de Taubaté 
comunica a oferta de 610 
vagas para cursos profis-
sionalizantes em várias 
áreas. Para fazer a ins-
crição, o candidato deve 
apresentar cópias do RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço e comprovante do 
Ensino Fundamental. São 
cursos gratuitos dispo-
níveis  nas oito unidades 
instaladas nos bairros da 
Estiva, Areão, Santo Antô-
nio, Cecap, Alto do Cristo, 
Gurilândia e duas no Jabo-
ticabeiras. De acordo com 
a Prefeitura, os candidatos 
devem ficar atentos a um 
cronograma de inscrição 
para cada curso com datas 
diferenciadas. Com exce-
ção dos cursos de Pedrei-
ro Assentador e Eletricista 

Entrando em seu 3º ano 
na cidade, o Vôlei Taubaté 
vai disputar 7 competições 
e quer repetir os resulta-
dos da última temporada, 
onde conquistou 3 títulos, 
e conseguir chegar pelo 
menos a final de cada tor-
neio. “Não tem como es-
perar outra coisa além de 
títulos. A equipe foi muito 
bem reforçada, ano passa-
do já tínhamos um grupo 
muito estruturado e ago-
ra chegaram peças muito 
importantes e que vão nos 
ajudar a evoluir. Não tenho 
duvidas que vamos trazer 
muitas alegrias a torcida 
de Taubaté, que sempre 
nos apoia”, resalta o pon-
teiro Lipe Fonteles, que 
vai para o segundo ano 
na equipe. Muito assedia-
do pela torcida, Lucarelli 
já se mostrou confortável 
na nova casa e disse es-
tar ansioso para a estreia. 
Porém, o ponteiro ainda 
cumpre compromissos 
com a Seleção Brasileira e 
só deve entrar em quadra 
com a camiseta do Taubaté 
no fim de setembro. “Che-
gando em uma nova equi-
pe, o jogador sempre fica 
ansioso para estrear logo, 
mas infelizmente ainda vai 
demorar um pouco. Volto 
para a Seleção agora para 
treinar e participar de al-
guns amistosos e só depois 
começo a me preparar fisi-
camente para conseguir me 
integrar ao grupo o mais 
rápido possível”, explica 

Ambiente pouco animador 
para o mercado econômico 
revelam que as empresas 
brasileiras estão com baixa 
geração de caixa. Pesquisa 
da empresa de consultoria 
Sera Experian divulgou 
nesta terça-feira (28) que o 
primeiro semestre de 2015 
fechou com alta de 12,9% 
de inadimplência das em-
presas, em comparação 
com o mesmo período do 
ano anterior. O índicador é 
o maior para um primeiro 
semestre desde 2012. Na-
quele ano, o índice apon-
tou alta de 16,5%. O indi-
cador apontou em junho 
uma pequena  alta de 0,1% 
em relação a maio. Mas, na 

Instalador, cuja  idade mí-
nima exigida é de 18 anos, 
para a maioria dos cursos 
a idade mínima é de 16 
anos. Já para os cursos na 
área da tecnologia da in-
formática os candidatos 
podem ter apenas 14 anos. 
O curso de Iniciação à In-
formática atende somente 
candidatos a partir dos 35 
anos. Alguns cursos têm 
certificação pelo  Senai: 
Desenho Técnico Mecâ-
nico,  Informática Básica, 
Funileiro de Brilho, Word 
Avançado, Eletricista 
Instalador , Automação 
Pneumática Industrial, 
Controle Dimensional e 
Pedreiro Assentador. Para 
os demais cursos, o certifi-
cado é emitido pela Escola 
do Trabalho.  Confira as 
áreas:  Patchcolagem, Pin-

o ponteiro. Cidade sediará 
Sul-Americano de Clubes
Durante a apresentação, 
o Secretário de Esportes 
de Taubaté, Cláudio Tei-
xeira Brazão ‘Macaé’, 
anunciou que a cidade se-
diará o Campeonato Sul
-Americano de Clubes, 
competição que garante 
ao vencedor uma vaga no 
Mundial. O torneio deve 
acontecer em fevereiro de 
2016. “Acabamos de rece-
ber a confirmação da CBV 
que Taubaté será palco do 
Sul-Americano. Monta-
mos aqui uma estrutura 
adequada ao nível da nos-
sa equipe e temos totais 
condições de receber um 
campeonato desse porte. 
E toda essa evolução não 
é só do setor público, o 
esporte de Taubaté tem 
o apoio de 29 parceiros, 
mais leis de incentivo, que 
nos possibilitam ter equi-
pes de alto rendimento, in-
vestir firmemente na base 
e receber grandes competi-
ções”, assegura. O prefeito 
Ortiz Junior comemorou o 
anuncio de Taubaté como 
sede do Sul-Americano. 
Para ele, a competição co-
locará Taubaté no mapa 
das cidades exemplos de 
investimentos no espor-
te.  “O esporte trouxe au-
toestima ao taubateano, 
que pode falar que é da 
cidade do vôlei, do han-
debol, do futsal, porque 
essas equipes estão aí pra 
nos representar e servir de 

comparação com junho de 
2014, o crescimento foi de 
19,2%. Para os economis-
tas da Serasa, a elevação 
da taxa tem relação com 
o cenário de deterioração 
da atividade econômica, 
que continua impactan-
do negativamente a ina-
dimplência das empresas. 
Os cheques sem fundos e 
os títulos protestados caí-
ram 8,8% e 2,4%, respec-
tivamente. O valor médio 
dos cheques sem fundos 
teve crescimento de 10,4% 
no primeiro semestre do 
ano, na comparação com 
o mesmo período de 2014. 
O valor médio dos títulos 
protestados e das dívidas 

tura em Tecidos, Corte e 
Costura, Patchwork, Capi-
tonê, Pedreiro Assentador, 
Manicure e Pedicure, Ma-
quiagem, Unhas Artísticas, 
Controle Dimensional, 
Word Avançado, Iniciação 
à Informática, Designer 
de Sobrancelhas, Auxi-
liar de Secretaria, Auxiliar 
Administrativo, Recursos 
Humanos, Logística, De-
senho Técnico Mecânico, 
Automação Pneumática 
Industrial, Escovação e 
Penteados, Feltro, Funi-
leiro de Brilho, Confec-
ção de Bonecas, Eletricis-
ta Instalador, Informática 
Básica, Digitação e De-
coupage. Qualquer infor-
mação pode ser obtida 
em uma das unidades da 
Escola do Trabalho ou 
pelo telefone 3622-1170.

exemplo para nossos jo-
vens. Não conheço outra 
forma de valorizar uma 
cidade se não investindo 
em cultura e esporte, que 
traz um retorno gigante 
em outras muitas áreas. E 
falo com convicção que 
o taubateano voltou a ter 
orgulho de falar de onde 
vem”, acredita. Equipe 
volta a quadra em agosto
A próxima competição do 
Vôlei Taubaté será a Copa 
São Paulo, mas o técnico 
Cézar Douglas ainda não 
contará com a equipe com-
pleta, por conta de vários 
atletas que ainda tem com-
promissos com a Seleção 
Brasileira. “No momento 
estamos trabalhando mui-
to a questão física dos jo-
gadores, pois a temporada 
será puxada. Começamos 
a Copa São Paulo sem 
o elenco completo, mas 
com uma equipe prepara-
da para vencer”, frisa. O 
treinador esperar contar 
com todos os jogadores 
até o início de outubro. A 
estreia do Vôlei Taubaté 
na Copa São Paulo será 
no dia 7 de agosto contra 
o Climed/Atibaia, às 20h, 
no ginásio do Abaeté. Vô-
lei Taubaté 2015/2016
Centrais: Riad, Dei-
vid, Otávio, Ialisson e 
Isbel Mesa. Levanta-
dores: Rapha e Pedro
Líberos: Felipe e Diego
Ponteiros: Lucarelli, Japa, 
Ricardo Jr e Lipe Opostos: 
Gavin Schmitt e Leozão

não bancárias também teve 
alta de 11,7% e 0,7%, res-
pectivamente. Já o valor 
médio da inadimplência 
com os bancos caiu 17,1%. 
Com um ambiente pouco 
animador para o mercado 
econômico, os números do 
indicador revelam que as 
empresas brasileiras estão 
com baixa geração de cai-
xa.  Além disso, outro fator 
de impacto é custo alto e 
financeiro de companhias. 
De acordo com o Serasa, 
as dívidas não bancárias 
tiveram crescimento de 
4,8% e foram as que mais 
pesaram para a alta do ín-
dice.  Já com os bancos, a 
inadimplência  subiu 1,3%.

Escola do Trabalho de 
Taubaté abre 610 vagas 

para cursos
profissionalizantes

Com projeto audacioso 
novo elenco do Vôlei 

Taubaté é apresentado 
oficialmente

Inadimplência das
empresas fecha semestre 

com alta de 12,9%
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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

Começaram a ser instala-
dos os abrigos de ônibus 
que fazem parte do novo 
projeto de mobiliário ur-
bano de Campos do Jor-
dão. Ao todo serão 42 
abrigos de ônibus, em todo 
o eixo e bairros. Além dos 
abrigos, a empresa já ins-
talou 11 relógios no Por-
tal, Capivari e ao longo do 
eixo central no Jaguaribe e 
Abernéssia. Outros 13 ain-
da devem ser colocados. 
Compõe ainda o mobiliá-
rio 150 lixeiras, 50 bancos 

e 120 postes com nome de 
ruas no eixo principal e a 
reforma de 300 postes em 
toda a cidade. Também es-
tão previstas a instalação 
de no mínimo 400 placas 
de ruas em paredes, a ins-
talação de novos 30 totens 
comerciais e 20 totens de 
pontos turísticos e a re-
forma de 90 existentes. 
Ao todo, a empresa ven-
cedora da licitação para 
explorar o mobiliário vai 
investir cerca de R$ 2,4 
milhões, com benefício 

direto para a população 
e para o turismo. O novo 
projeto prevê ainda um 
pagamento anual para o 
Fumtur – Fundo Muni-
cipal de Turismo, recém 
criado pelo prefeito Fred 
Guidoni de cerca de R$ 
370 mil ao ano. O Fum-
tur é administrado pelo 
Conselho Municipal de 
Turismo, que também 
foi reformulado e agora 
é formado por empresá-
rios do setor e represen-
tantes da sociedade civil.

Novos pontos de ônibus 
começam a ser instalados

em Campos do Jordão

No Estado de São Pau-
lo serão mais de 17,5 
mil vagas disponíveis 
O CIEE (Centro de Inte-
gração Empresa- Escola) 
comunica que está pre-
vista a abertura de 36 mil 
vagas de estágio em todo 
o Brasil entre os meses de 
julho e setembro. Dessas, 
mais de 17,5 mil serão 
disponibilizadas no Esta-
do de São Paulo. Pratica-
mente, as vagas são para 
todos os cursos. Segundo 
o CIEE, o aumento das 
oportunidades ocorre nes-
ta época do ano para re-

posição de vagas em em-
presas e órgãos públicos, 
já que muitos contratos 
vencem coincidindo com 
a formatura de estudan-
tes e com a efetivação de 
estagiários. Para se can-
didatarem a uma vaga de 
estágio, os jovens estu-
dantes devem acessar o 
Portal do Estudante 
(www.ciee.org.br) para 
se cadastrar gratuitamen-
te no CIEE. Aos que já 
são inscritos é impor-
tante atualizar os dados 
pois, assim, aumentarão 
as chances de serem con-

vocados para processos 
seletivos. Os cadastra-
dos no banco de dados do 
CIEE contam com uma 
série de vantagens. Além 
de concorrerem a progra-
mas de estágio, que fa-
cilitarão o acesso futuro 
ao mercado de trabalho, 
podem turbinar seus cur-
rículos matriculando-se 
em um (ou mais) dos 41 
cursos gratuitos que com-
põem a grade do programa 
de Educação a Distância 
do CIEE, que abrange te-
mas comportamentais, 
técnicos e conceituais. 

CIEE comunica abertura de 
36,1 mil vagas de estágio 

entre julho e agosto
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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 in-
teressados devem entrar 
em contato com a Sala 
do Empreendedor. OFI-
CINA: PLANEJA FACIL 
CONSULTOR: FELIPE 
DIA: 05/08/2015 HO-
RÁRIO: 19 h LOCAL: 
CÂMARA MUNICIPAL 
INSCRIÇÕES: Entre 
em contato com a sala 
do empreendedor Rua 
Dr. Oliveira Ribeiro, 
137 (Prédio do Banco 
do Povo Paulista) Tel. 
(12)3971-2210 E-mail: 
empreendedor@saoben-
todosapucai .sp.gov.br

Planeja Fácil SEBRAE 
Móvel em São Bento 

do Sapucaí

A Prefeitura de Montei-
ro Lobato torna pública 
a reabertura do Processo 
Seletivo Simplificado para 
contratação temporária de 
farmacêutico, os interes-
sados deverão fazer inscri-
ção no setor de Protocolo 
da Prefeitura de Monteiro 

Lobato, situado à Praça 
Deputado Antônio Sílvio 
Cunha Bueno, nº 180, cen-
tro, das 8h00 às 17h00, até 
o dia 07 de agosto de 2015. 
Confira o edi-
tal completo em 
w w w . m o n t e i r o -
l o b a t o . s p . g o v . b r

Prefeitura de Monteiro
Lobato abre processo

seletivo para farmacêutico
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A Famuta (Fanfarra Muni-
cipal de Taubaté) comemo-
ra no sábado, 1º de agosto, 
às 16h, o título de campeão 
mundial e europeu com 
apresentação “Amazônia 
e suas lendas”, no Estádio 
Joaquinzão.  Além disso, 
a fanfarra comemora 40 
anos de história em 2015. 
O show é aberto ao públi-
co. Única representante do 
Brasil, a Fanfarra conquis-
tou em julho, o Campeo-
nato Mundial de Bandas 
de Marcha e Show, em Co-
penhague, na Dinamarca. 
Além do título, os bailari-
nos receberam o primeiro 
lugar na performance dan-
ce Live on Stage 2015, vi-
ce-campeã nas categorias 
Banda Sinfônica e Bata-
lha de Percussão, terceiro 
lugar na categoria Parada 
Festiva e medalha de ouro 
com honras em todas as 
categorias. O campeonato 
promovido pela Associa-

A LG vai colocar 233 
funcionários em férias 
coletivas na unidade de 
Taubaté a partir desta se-
gunda-feira (27). A medi-
da vale por 20 dias e afeta 
os funcionários do setor 
de celulares. O objetivo, 
segundo a empresa, é ade-

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba e 
o Fundo Social de 
Solidariedade irão inaugu-
rar nesta quarta-feira (29), 
às  18 horas, o Centro de 
Inclusão Produtiva - CIP 
- Telecentro, no bairro 
Vila Rica. A unidade será 
instalada no CCI - Centro 
de Convivência de Ido-
sos, localizado na Avenida 
Abel Corrêa Gui-
marães, 1.451.
Neste espaço serão ofe-
recidas diversas ativida-

Concessionária repassa 
para as 36 cidades às mar-
gens da via Dutra recursos 
R$12 milhões de ISS que 
são oriundos do pedágio  no 
primeiro semestre de 2015 
A concessionária CCR 
NovaDutra fez o repasse 
de R$11.923.776,27 para 
as 15 cidades localizadas 
às margens da Rodovia 
Presidente Dutra, no Vale 
do Paraíba. Trata-se do 
valor de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza) referente 
a 5% do valor bruto arre-
cadado nos seis primeiros 
meses de 2015 das praças 
de pedágio instaladas na 
rodovia. Rosa recursos 
são repassados pela Con-

ção Mundial de Bandas 
de Marcha e Show (WA-
MSB) teve início no dia 1º 
de julho e a Famuta foi a 
melhor entre as mais de 45 
bandas participantes de 18 
países. Os 120 integran-
tes da fanfarra chegaram 
ao mundial, embalados 
pela conquista de outro 
título, 1º lugar do Open 
Europa, em Rastede, na 
Alemanha. Na Alemanha, 
os taubateanos obtiveram 
a maior nota na categoria 
Banda Show e receberam 
medalha de ouro com hon-
ra e com a apresentação 
“Amazônia e suas Len-
das”. Na categoria Banda 
Sinfônica, eles receberam 
medalha de ouro com hon-
ra e terminaram com o tro-
féu de segundo lugar e na 
Parada Competitiva rece-
beram medalha de bronze. 
O Open Europa é impor-
tante no cenário de bandas 
e fanfarras, reunindo 64 

quar a produção a deman-
da do mercado, que sofre 
com queda nas vendas. 
As férias coletivas vão 
durar 20 dias. Essa é 
a quarta vez nesse ano 
que a LG adota o siste-
ma de férias coletivas, no 
mês passado foram 915 

des à população, sendo 
mais de 300 vagas. Entre 
as opções estão os cur-
sos de informática bási-
ca, marketing pessoal, 
edição de imagens, edição 
de vídeos, HTML, rotinas 
administrativas e reinser-
ção profissional. Para se 
matricular basta ir à uni-
dade, Fundo Social de 
Solidariedade ou fazer a 
pré-inscrição no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
O CIP irá funcionar de 
segunda a sexta-feira, 

cessionária para as 36 ci-
dades às margens da via 
Dutra ao longo dos 402 
kms de rodovia entre São 
Paulo e Rio de Janeiro. 
No trecho paulista, a ro-
dovia corta 15 municípios. 
Segundo a concessionária, 
o valor total, repassado 
mensalmente, é dividido 
entre as cidades propor-
cionalmente, conforme a 
participação de limite ter-
ritorial, ou seja, de acor-
do com a quilometragem 
voltada para a rodovia. 
“Nossa missão vai além 
da administração da ro-
dovia. Mais que prestar 
um serviço de qualida-
de aos usuários da rodo-
via, buscamos contribuir 

bandas e 3.200 músicos de 
10 países: Alemanha, Tai-
lândia, Colômbia, Dina-
marca, Polônia, Holanda, 
Bélgica, Suécia, Austrália 
e a Famuta. Em 40 anos de 
história, a Famuta possui 
os seguintes títulos: 146 
regionais, oito nacionais, 
sete estaduais, um sul-a-
mericano, quatro meda-
lhas de ouro, um mundial 
na categoria percussão, 
um mundial na categoria 
banda especial, um Open 
Europa e agora um título 
mundial geral. O Fussta 
(Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté) pede 
a colaboração espontânea 
com a doação de 1 kg de 
alimento não perecível, 
que serão revertidos paras 
as entidades assistenciais. 
O estádio Joaquim de Mo-
raes Filho “Joaquinzão” 
fica na Avenida John Ke-
nnedy, 250 - Jardim das 
Nações, Taubaté – SP.

funcionários. E na pri-
meira semana de julho, 
130 pesso-
as foram demitidas. 
A unidade de Taubaté 
da LG produz celulares, 
monitores e eletrodo-
mésticos, empregando 
cerca de 2 mil pessoas.

das 8 às 17 horas. As ati-
vidades são oferecidas 
para os moradores a par-
tir dos 9 anos de idade. 
Também serão for-
madas turmas de in-
formática básica e in-
glês para melhor idade.
O CIP é um projeto do 
Fundo Social de Solida-
riedade municipal e do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefei-
tura. Tem como objetivo 
capacitar a população e 
promover a cidadania.

com o desenvolvimento 
das cidades lindeiras, por 
meio dos nossos progra-
mas de responsabilidade 
social e sustentabilidade 
e também pelo repasse de 
ISSQN cuja alíquota é 
máxima para todos os 
municípios”, enfatiza o  
Diretor da CCR Nova-
Dutra, João Daniel Mar-
ques. Além do repasse de 
ISSQN, a CCR Nova-
Dutra é comprometida, 
desde o início da conces-
são, em desenvolver e
levar projetos ambien-
tais, educativos e de 
saúde, além de apoiar 
diversos projetos esporti-
vos e culturais nas cida-
des lindeiras à rodovia.

Famuta comemora título 
mundial com show no
Joaquinzão no sábado

LG coloca 233 funcionários 
em férias coletivas na

fábrica de Taubaté

Fundo Social e
Prefeitura de Pinda

inauguram CIP e
oferecem 300 vagas

NovaDutra repassa
cerca de R$12 milhões
de ISS para municípios

do Vale

O Ritmo Livre agita seus 
adeptos na Praça Santa Te-
rezinha nesta quarta-feira, 
29, das 18h30 às 20h30. O 
programa é um dos mais 
frequentados entre as op-
ções do Comum-Unidade 
em Ação da Secretaria de 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura. Além do Ritmo 
Livre, os interessados em 
participar de alguma mo-
dalidade podem ser ins-
crever em Atividades Cir-
censes, Brincar de Viver, 

Caminhando para Saúde, 
Escola da Bola, Geração 
Esporte, Ginástica Artísti-
ca, Ginástica Rítmica, Gol 
do Futuro, Handebol Edu-
cação, Lutando pela Paz, 
Vida Ativa e Viva Vôlei. 
O Comum-Unidade em 
Ação visa atender a po-
pulação em maior vulne-
rabilidade social, nos pró-
prios bairros. O programa 
ainda tem o papel de pro-
porcionar atividade física 
da infância à 3ª idade. Os 

interessados podem se ins-
crever em um (ou mais) 
dos 13 programas dispo-
níveis no site oficial da 
administração municipal: 
www.taubate.sp.gov.br. 
No endereço eletrônico, o 
aluno deve clicar no ícone 
Esporte e Lazer e depois na 
Ficha de Inscrição do Co-
mum-Unidade em Ação. 
A programação comple-
ta dos projetos também 
está disponível no site.
www.taubate.sp.gov.br.

Ritmo Livre agita Praça
Santa Terezinha em Taubaté

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba oferece vários 
cursos de qualificação pro-
fissional por meio do Pro-
grama Inclusão Produtiva, 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, dois 
deles são os de camareira 
e cuidador de idosos. A 
formatura dos alunos des-
tes cursos acontece nesta 
quarta-feira (29), às 16 

horas, na sede do projeto 
Jataí, em Moreira César.
Essa formatura será dos 
alunos do distrito, sen-
do 35 profissionais ca-
pacitados para atuar 
como cuidador de ido-
so e 50 como camareira. 
No curso de cuidador de 
idosos os alunos recebe-
ram informações sobre 
alimentação do idoso, 

mudança de posição de 
corpo, exercícios, adap-
tação ambiental, vestuá-
rio, higiene pessoal, etc.
No curso de camarei-
ra os alunos apren-
deram técnicas de 
arrumação, limpeza e higie-
nização, vistoria, conceitos 
e princípios de atendimen-
to ao cliente, práticas de 
governança, entre outros. 

Camareiras e cuidadores de idosos 
recebem certificados de cursos

em Pinda


