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A GAzetA dos Municípios

O Cartório Eleitoral de 
Pindamonhangaba está em 
novo endereço desde a úl-
tima semana. Pessoas com 
pendências de regulariza-
ção do título, ou revisão 

O governo federal anun-
ciou que o Programa Na-
cional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego 
(Pronatec) Aprendiz na 
Micro e Pequena Empresa 
vai oferecer 15 mil vagas 
em 81 municípios. Essa é 
a primeira etapa e é vol-
tada, principalmente, para 
candidatos que reseidem 
em localidades com alto 
índice de violência e vul-
nerabilidade social, se-
lecionados com base no 
Mapa da Violência. A con-
trapartida para as micro e 
pequenas empresas virá 
na forma de benefícios na 

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go divulga nesta semana 
a oferta de 419 vagas de 
trabalho divididas entre 
as áreas de construção ci-
vil (223), comércio (98), 
serviços (65), entre outras, 
para Vale do Paraíba e re-
gião. Na região e Taubaté 
são oferecidas 10 vagas 

Continua paralisada em 
São Sebastião a obra do 
Contorno Sul, que li-
gará Caraguatatuba ao 
Porto de São Sebastião. 
A Prefeitura e a Defesa 
Civil do município pro-
moveram na manhã a in-
terdição de 12 casas no 
bairro Morro do Abrigo, 
região central da cidade 
após uma residência ser 
atingida por uma pedra de 
uma tonelada. A decisão 
ocorreu após uma pedra 
de quase uma tonelada ter 
atingindo uma residência, 
na tarde de terça-feira, 
durante uma atividade na 

de dados, transferência de 
domicílio eleitoral ou do 
título, entre outros, devem 
procurar a partir de agora 
as novas instalações do 
cartório que está instalado 

contratação de aprendizes. 
No ambiente de trabalho, 
os jovens terão a formação 
técnica paga com recursos 
do Pronatec. A adesão ao 
programa vai começar em 
agosto e as micro e peque-
nas empresas que tiverem 
pelo menos um emprega-
do poderão contratar jo-
vens de 14 a 18 anos. Os 
jovens poderão trabalhar 
nas áreas de informática, 
operação de loja e varejo, 
serviços administrativos 
e alimentação, de acordo 
com a oferta dos cursos de 
formação. Os empresários  
terão que arcar com o sa-

para o cargo de Auxiliar 
de Enfermagem, enquanto 
em São José dos Campos, 
a oferta é de 10 postos de 
trabalho para o cargo de 
Vendedor Interno. No Li-
toral Norte, São Sebastião 
a agência anuncia 10 vagas 
de Ajudante de Produção. 
O candidato interessado 
em uma das vagas deve se 

obra, ferindo três pesso-
as de uma mesma famí-
lia. Ainda no início deste 
mês de julho, os trabalhos 
já tinham sido paralisa-
dos pela Defesa Civil, 
pela necessidade de re-
moção de famílias 
nas áreas próximas 
da obra do contorno. 
De acordo com a Defesa 
Civil, os moradores atin-
gidos foram removidos 
do local e hospedados, 
pela empresa, em um ho-
tel da cidade. Conforme 
determinação do prefeito, 
Ernane Primazzi (PSC), 
a obra só será liberada 

na Rua Francisco Glicério, 
418, próximo a igreja São 
Joaquim, bairro da Boa 
Vista. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3642-8544.

lário-hora mínimo (meio 
salário mínimo no caso da 
jornada de quatro horas), 
vale-transporte e contri-
buição de 2% para o Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), e não 
8% como pagam as de-
mais empresas. A alíquota 
patronal para o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) será 12%, mas os 
micros e pequenos empre-
sários que optam pelo re-
gime tributário do Simples 
Nacional serão isentos do 
recolhimento. Candidatos 
– As vagas estão disponí-
veis para estudantes ma-
triculados na rede pública 
de ensino. Após contra-
tados pelo programa, os 
jovens farão um curso de 
400 horas, divididas em 
dois anos, pago pelo Mi-
nistério da Educação com 
recursos do Pronatec.  Os 
cursos técnicos serão ofe-
recidos pelas instituições 
da rede federal de edu-
cação tecnológica, pelas 
escolas técnicas estaduais 
e municipais e pelo Siste-
ma S, que inclui entidades 
como Sesi, Sesc e Senai.

cadastrar pelo site:  www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br , onde vai  criar login,-
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho. 
Empregador – O emprega-
dor também pode solicitar 
seu cadastramento no site 
do Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é ne-
cessária a apresentação do 
CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome 
do solicitante. O programa 
Emprega São Paulo é uma 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-
lho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE).

após a Dersa e a empresa 
Queiroz Galvão remove-
rem todas as 13 famílias 
que estão em área de ris-
co iminente. A Prefeitura 
também aguarda, da par-
te da empreiteira Queiróz 
Galvão, a apresentação de 
um laudo sobre a causa do 
acidente, bem como um 
plano de segurança com 
ações efetivas na obra.  
O município notificou 
oficialmente o Dersa e a 
Queiroz Galvão sobre a 
decisão do embargo da 
obra e aguarda-se agora 
a apresentação dos docu-
mentos e laudos exigidos.

Cartório Eleitoral de 
Pindamonhangaba

agora está na Boa Vista

Pronatec Aprendiz
vai oferecer 15 mil

vagas em
micro e pequenas

empresas
Emprega São Paulo

oferece 419 oportunidades 
para o Vale do Paraíba

Continua embargo da 
obra do Contorno Sul 

em São Sebastião
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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

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inicia nesta se-
mana as inscrições para o 
curso de horticultura bá-
sica.  O curso é destinado 
para bolsistas do Programa 
PEAD, beneficiados pelo 
Renda Mínima e Renda 

Cidadã. As inscrições de-
vem ser feitas em qualquer 
posto do Cras (Centro de 
Referência em Assistên-
cia Social).  Ao todo, se-
rão oferecidas 20 vagas e 
o prazo final de inscrição 
é 14 de agosto ou até to-

das as vagas serem pre-
enchidas. As aulas serão 
realizadas às terças e quin-
tas-feiras, das 8h às 11h, e 
acontecem no projeto ins-
talado em Moreira César - 
Avenida Silvino Lourenço 
de Faria, 67, no Azeredo.

Prefeitura de Pinda abre 
inscrições para curso de 

horticultura básica
EM TREMEMBÉ
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Em Pindamonhangaba, o 
Time do Emprego comu-
nica que estão disponibi-
lizadas 60 vagas, a fim de 
inserir ou recolocar maio-
res de 16 anos no mercado 
de trabalho. As inscrições 
vão até 10 de agosto e es-
tão abertas para formação 
de duas turmas em Pinda-
monhangaba. O municí-
pio realizou duas turmas 
do Time do Emprego, no 
total, 40 pessoas já foram 
capacitadas. O Time do 
Emprego é programa do 
Governo de São Paulo, 
coordenado pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho (SERT). 
Desde sua implantação, 
em 2001, mais de 38 mil 
pessoas passaram pelo 

programa em todo o Es-
tado. Os encontros serão 
realizados no mesmo local 
das inscrições, as quartas-
feiras, das 14h até às 17h. 
As atividades tem início 
previsto para 19 de agos-
to. As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 
10 de agosto, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
15h, no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT), situado na Ave-
nida Albuquerque Lins, 
38, Centro. “O diferen-
cial do Time do Emprego 
é a ajuda mútua existente 
entre os participantes, a 
troca de experiência e a 
procura conjunta por uma 
oportunidade”, destaca 
Zé Luis,secretário de Es-

tado do Emprego.  Como 
funciona - Durante 12 en-
contros, os facilitadores 
(como são chamados os 
orientadores de cada tur-
ma) apresentam técnicas 
de direcionamento ao mer-
cado de trabalho, aperfei-
çoamento de habilidades, 
produção de currículo, 
dicas de comportamen-
to em entrevistas, noções 
de empreendedorismo, 
apresentação pessoal, co-
municação e expressão, 
entre outros conteúdos. 
O Posto de Atendimento 
ao trabalhador de Pinda-
monhangaba (PAT) tem 
seu endereço na  Avenida 
Albuquerque Lins, 138, 
Centro . Mais informa-
ções: (12) 3643-1547

Time do Emprego
abre 60 vagas em

Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Fundo 
Social de Solidariedade 
inauguraram nesta sema-
na o Centro de Inclusão 
Produtiva Telecentro, no 
bairro Vila Rica, oferecen-
do 300 vagas em cursos 
gratuítos de qualificação 
profissional. As vagas ofe-
recidas são para os cur-

sos de informática básica, 
marketing pessoal, edição 
de imagens, edição de ví-
deos, HTML, rotinas ad-
ministrativas e reinserção 
profissional.  Para se ma-
tricular, basta ir à unidade 
(Av. Abel Corrêa Guima-
rães, 1.451), no Fundo 
Social de Solidarieda-
de ou fazer a pré-inscri-

ção no site da Prefeitura. 
O CIP irá funcionar de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 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.

Prefeitura de Pinda
oferece 300 vagas em
cursos de qualificação

A LG vai oferecer gratui-
tamente um curso online 
de fotografia com smar-
tphones. A ação faz parte 
da campanha criada pela 
agência W3haus para o 
lançamento do modelo LG 
G4, com objetivo de mos-
trar ao consumidor brasi-
leiro a experiência profis-
sional que ele pode ter ao 
usar a câmera do seu celu-
lar, que possui ferramen-
tas exclusivas e que antes 
eram encontradas apenas 
nas câmeras profissionais. 
O curso online gratuito 
terá duração de três dias na 
eduK, plataforma online 
de cursos que capacita tec-
nicamente à distância. Nos 
dias 10, 11 e 12 de agosto, 

ao vivo das 14h às 16h, o 
fotógrafo Alexandre Urch 
irá dar dicas de como fazer 
fotos profissionais com a 
câmera do smartphone.  
“Adotei o smartphone 
como ferramenta de tra-
balho. Ter um LG G4 no 
bolso significa poder tirar 
fotos com qualidade pro-
fissional a qualquer hora, e 
para nós (fotógrafos) isso 
é fundamental, já que na 
maioria das vezes as me-
lhores cenas são espon-
tâneas e precisamos re-
gistrar em segundos”, diz 
Alexandre Urch, fotógrafo 
profissional. O curso vai 
explorar os conceitos de 
luz e movimento na foto-
grafia com smartphone, 

mostrar ao aluno como 
focar em áreas específicas 
do quadro, desfocando ou-
tros, a trabalhar fotografias 
em cores e preto e branco, 
tirar selfies com qualidade 
e ainda como ganhar di-
nheiro com as fotos tiradas 
com smartphone. Os inte-
ressados que não puderem 
assistir às aulas online ao 
vivo, poderão ter acesso, 
gratuitamente, ao conte-
údo passado por Urch no 
site da eduK, nos mesmos 
dias das 19h às 21h, ou a 
partir do dia 19 de agosto, 
a qualquer hora. “Além de 
oferecermos tecnologias 
inovadoras e que melho-
ram a qualidade das ima-
gens tiradas com LG G4, 
queremos que nossos con-
sumidores tenham técnicas 
profissionais para aprovei-
tarem ainda mais esses re-
cursos. E nada melhor que 
um expert em fotografia 
e uma plataforma online 
eficaz e reconhecida para 
transformar nossos consu-
midores em profissionais 
da fotografia no smar-
tphone”, ressalta Bárbara 
Toscano, gerente geral de 
marketing de celulares da 
LG Electronics no Brasil.

LG promove curso
online gratuito de

fotografia com
smartphone

O cantor Péricles se apre-
senta em Ilhabela nesta 
sexta-feira (30), às 22h. O 
cantor será atração do Fes-
tival da Tainha e o show 
será gratuito. Na apresen-
tação, Péricles mostrará 
muitos sucessos de três 
décadas de carreira, entre 
Exaltasamba e carreira 

solo.  Além do sambista, o 
6° Festival da Tainha traz 
o cantor e compositor, Pe-
leco, no sábado (1°/8), às 
22h, e a banda Sacode a 
Poeira no domingo (2/8), 
às 18h. A programação in-
cluiu outras atrações entre 
31 de julho e 2 de agosto O 
Festival da Tainha aconte-

ce na Praia Grande, região 
sul da cidade. Os visitan-
tes também podem provar 
pratos à base do pescado, 
preparados pela comuni-
dade local. O evento foi re-
sultado de uma parceria da 
Prefeitura com o comércio 
local e tem crescido a cada 
ano com um maior núme-
ro à cada edição. Confira 
a programação completa:
31 de julho (sexta)
18h - Abertura da Pra-
ça de Alimentação
22h - Show cantor Péri-
cles 1° de agosto (sábado)
14h30 - Abertura da 
Praça de Alimentação
15h - Tim Mazzo
18h - Palhaça Carmella
22h - Show Peleco e ban-
da 2 de agosto (domingo)
14h30 - Abertura da 
Praça de Alimentação
17h - Palhaça Carmella
18h - Show Sacode a Poeira

Péricles faz show
gratuito no Festival da 

Tainha de Ilhabela

LOCAL: MERCADO MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO

24/07 – SEXTA
 
18:00 – PALESTRA CULINÁRIA
20:00 –  SOUZA E SOUZINHA 
 
25/07 – SÁBADO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL

11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – JONCA E JUCA 
15:00 – SANDROMAR E SILVINHA 
17:00 – COZINHA EXPERIMENTAL
18:00 –  ORGULHO CAIPIRA 
21:00 – BANDA BANBUZERO 
 
26/07 – DOMINGO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – DESFILE DE CARRO DE BOI
13:00 – TIAOZINHO E TEREZINHA 
15:30 – SHOW TRIO ENCANTADO 
 
 
31/07 – SEXTA
18:00 – PALESTRA CULINÁRIA
20:00 –  NATAL E NATALINO 
 
01/08 – SÁBADO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – PEDRINHO SERTANEJO 
15:00 – LORO E LUCAS 
17:00 – COZINHA EXPERIMENTAL
18:00 –  GRUPO RAÍZES 

4ª FESTA DA COZINHA CAIPIRA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
DIAS 24,25,26,31 DE JULHO DE 2015

DIAS 01,02,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2015

21:00 – SHOWLUME DE PARAITINGA 
 
02/08 – DOMINGO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – DESFILE DE TROPAS E MUA-
RES
13:00 – TRIO INHENGATÚ 
15:30 – “CAIPIRA” COM SUZANA 
SALLES, LENINE SANTOS E WEBS-
TER VIOLEIRO
 
 
07/08 – SEXTA
18:00 – PALESTRA CULINÁRIA
20:00 –  SATURNO E BANDA ARIZO-
NA 
 
08/08 – SÁBADO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – LIA MARQUES E JOÃO GAS-
PAR 
15:00 – ZÉ TOMÉ E ZÉ LEITE 
17:00 – COZINHA EXPERIMENTAL
18:00 – NELSINHO MATO DENTRO, 
RENÔ MARTINS E DITÃO VIRGÍLIO
21:00 – SHOW MORENO OVERÁ E 
BANDA 
 
09/08 – DOMINGO
08:00 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL
11H00- COZINHA EXPERIMENTAL
12:00 – DESFILE DE CARRO DE BOI
13:00 – PACHECO E CHIQUINHO 
15:30 – SHOW SECRETARIA DO ES-
TADO DA CULTURA

Agora no segundo semes-
tre de 2015, a Assessoria 
Municipal de Educação, 
representada na pessoa 
do Prof. Antonio Carlos 
Prado Salinas, iniciou re-
formas nas escolas mu-
nicipais no que se refe-

re a uma nova pintura. 
As unidades escolares te-
rão novas cores. O obje-
tivo é proporcionar aos 
educandos um ambiente 
mais agradável. A Esco-
la Coronel Domingues de 
Castro recebeu a visita 

do Prefeito Alex Torres e 
do Assessor da Educação 
Prof. Antonio Carlos para 
dar boas vindas a todos 
os professores e alu-
nos, aproveitando para 
ver as primeiras refor-
mas do ambiente escolar.

Novidade na volta às aulas em 
São Luiz do Paraitinga
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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%

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
Ordem do Dia
26ª Sessão Ordinária 
do ano de 2015, a rea-
lizar-se no Palácio Le-
gislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alck-
min”, no próximo dia  
03 de agosto de 2015, 
segunda-feira, às 18h.

Matéria de Dis-
cussão e Votação
I. Projeto de Decreto Le-
gislativo n° 04/2015, do 
Vereador Felipe César 
e subscrito pelo Verea-
dor Ricardo Piorino, que 
“Concede Título de CI-
DADÃO PINDAMO-

N H A N G A B E N S E ” .
P i n d a m o n h a n g a b a , 
29 de julho de 2015. 
Vereador Felipe César
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Vereadores de Pinda voltam 
do recesso parlamentar na 

segunda-feira


