
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  04 DE MARÇO DE 2016  EDIÇÃO 1667 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Balanço atualizado da Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté indica que a 
cidade soma 333 casos 
positivos autóctones e um 
caso importado de dengue. 
De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde 
de São Paulo, municípios 
cuja população varie entre 
250 mil e 500 mil habitan-
tes têm a definição do esta-
do epidêmico quando atin-
gem uma incidência de 100 
casos para cada grupo de 
100 mil habitantes. Cabe 
agora ao GVE (Grupo de 
Vigilância Epidemiológi-
ca) regional emitir uma 
notificação para a suspen-
são das coletas de soro-
logia nos casos suspeitos 
de dengue no município. 
Com a notificação, os pa-
cientes serão submetidos 
apenas ao exame clínico. 
A Vigilância Epidemioló-
gica aguarda o resultado 

Três atletas de Tauba-
té participaram da 27ª 
edição da Copa Bra-
sil Caixa de Marcha 
Atlética realizada na praia 
do Pontal, no Rio de Janei-
ro, no último final de sema-
na. A competição envol-
veu sete provas, com 100 
atletas inscritos, incluindo 

dos exames de dois casos 
suspeitos de chikungunya. 
O terceiro caso em análise 
foi descartado. Até ago-
ra o município tem um 
caso positivo importado 
de zika confirmado, cin-
co descartados e outros 
15 aguardando o resulta-
do de exames. Combate: 
As ações de combate aos 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, responsá-
vel por transmitir os ví-
rus da dengue, zika e chi-
kungunya, continuam em 
Taubaté. Na próxima sex-
ta-feira, dia 4 de março, as 
escolas municipais partici-
pam do Dia de Prevenção 
em Ação. Entre as ativida-
des programadas estão a 
exibição de vídeos, carta-
zes e informativos, drama-
tizações, colocação de sal 
grosso em ralos, tudo com 
a participação dos alunos. 
Agentes do CAS (Contro-

os que participaram do 
Campeonato Sul-Ameri-
cano dos 50 km, evento-
teste para os Jogos Olím-
picos Rio 2016. Nayara 
Monteiro ficou com 
o 5º lugar nos 10 km, 
categoria sub20 e 
Nathaly Evelyn fi-
cou com o 6º lugar nos 

le de Animais Sinantrópi-
cos) vão promover no dia 
16 de março uma capaci-
tação de coordenadores 
pedagógicos da educação 
infantil e do ensino funda-
mental. Ao todo, cerca de 
80 profissionais atuarão 
como agentes multiplica-
dores em suas unidades. 
Está programado para o 
dia 19 de março  um gran-
de mutirão de vistorias 
pela cidade envolvendo 
os agentes da prefeitura e 
estudantes universitários. 
O município também já 
encaminhou à Secretaria 
de Estado da Saúde o ter-
mo de adesão à campanha 
“Todos juntos contra o Ae-
des aegypti”. Este progra-
ma permite o repasse de 
R$ 120 do Fundo Estadual 
de Saúde para o pagamen-
to de diárias aos profissio-
nais que atuem aos sábados 
para combater o mosquito.

20 km categoria adul-
ta, alcançando o índice 
para o Troféu Brasil de 
Atletismo que será reali-
zado em junho. Apenas 
o atleta Andreus Noguei-
ra de 15 anos foi des-
classificado por flutua-
ção na prova de 10 km, 
pela categoria sub 18.

Taubaté supera
300 casos positivos

de dengue

Atletas taubateanos
participam da 27ª Copa Brasil 

Caixa de Marcha Atlética

Após algumas denúncias 
realizadas por munícipes, 
informamos que no mu-
nicípio os únicos agen-
tes autorizados a realizar 
vistorias de prevenção e 
controle do Aedes aegyp-
ti, transmissor da Dengue, 
Zika e Chikungunya, são 
os que compõe a Equi-
pe Municipal de Comba-
te a Dengue, os Agentes 
Comunitários de Saúde, 
a Vigilância Sanitária, a 
Defesa Civil e a SUCEN 
(Superintendência de 

Controle de Endemias – 
de todo o estado de São 
Paulo). Estes, estão devi-
damente uniformizados e 
identificados com crachás.
Informamos ainda que o 
Exército somente esteve 
no município entre os dias 
13 e 18 de fevereiro, es-
tando sempre acompanha-
do pela Equipe Municipal 
de Combate a Dengue e 
Defesa Civil Municipal 
e os mesmos não proce-
diam com vistorias nos 
imóveis sem o acompa-

nhamento dos agentes epi-
demiológicos municipais.
Assim sendo, não é de 
conhecimento da Equi-
pe Municipal de Com-
bate a Dengue que haja 
outras equipes realizan-
do este tipo de trabalho.
Em caso de dúvidas, so-
licite o crachá do visita-
dor e entre em contato 
com a Vigilância Sanitá-
ria pelos telefones: (12) 
3674-0246/ 3672-5735.
Não abra a porta para 
estranhos, desconfie!

Atenção! Pessoas se
passando por agentes
de combate a Dengue

em Tremembé

Secretaria de Educação ad-
quiriu itens a partir de um 
levantamento de necessi-
dades junto às unidades 
A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Ubatuba 
já começou a distribuir em 
20 escolas da rede muni-
cipal de ensino milhares 
de novos itens de mobili-
ários adquiridos no final 
de 2015. Os móveis foram 
comprados com recursos 
próprios, através da Ata de 
registro de Preços do Pre-

gão Eletrônico nº 15/2015/
FNDE/MEC, e incluem 
58 mesas acessíveis para 
cadeirantes, 3.200 con-
juntos de mesa e cadeira 
para alunos do primeiro ao 
quinto ano e 560 conjun-
tos para alunos do sexto ao 
nono ano do Ensino Fun-
damental.  Também fo-
ram adquiridos 150 novos 
conjuntos de mesa e ca-
deira para os professores. 
“Nossa gestão tem com-
promisso com a Educa-

ção e a melhora do ser-
viço público. Por isso, 
fizemos um concurso e 
organizamos capacitações 
regulares. O novo mobi-
liário se soma ao esforço 
de melhorar as condições 
de estudo e de trabalho da 
população de Ubatuba”. 
A Secretaria de Educa-
ção informa que a com-
pra foi feita a partir de 
levantamento de ne-
cessidades feito junto 
a cada unidade escolar.

Escolas Municipais de
Ubatuba recebem novas

mesas e cadeiras
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada por uma 
dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue, en-
carregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sensação 
de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes. O primeiro passo para combater a 
anemia é adotar uma nova dieta alimentar.
***
A maravilhosa medicina popular vem se transformando desde os tempos primitivos. Ela 
adapta as condições do ambiente de vida antiguíssima leis da fisiologia e bioquímica hu-
mana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou duas porções 
de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para manter sua saúde 
em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jovem.
***
O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os vasos 
e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma diminuição da 
inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura 
com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula 
dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda a 
higienização da boca e da garganta.

Humor

O marido, ao chegar em casa, no final da noite, diz à mulher que já estava deitada:
- Querida, eu quero amá-la.
A mulher que já estava dormindo, com voz embolada, reponde:
- A mala... ah! Não sei onde está não! Use a mochila que está no maleiro do quarto de 
visitas.
- Não é isso... querida. Hoje eu vou amar-te.
- Prá mim, você pode ir até Júpiter, até Saturno e até pros infernos, desde que me deixe 
dormir em paz.
***
A gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre a fertilidade, uma senhora de 70 anos, foi 
capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da maternidade, foi para casa e umas 
amigas vieram visitá-la e uma delas perguntou:
- Podemos ver o novo bebê?
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversar um pouco. Disse a mãe.
Trinta minutos se passaram e outra perguntou:
- Podemos ver o bebê agora?
- Não, ainda não. Foi a resposta.
Depois de mais alguns minutos elas perguntaram de novo:
- E agora, podemos ver o bebê?
- Não, ainda não. Respondeu a mãe.
Já impacientes, elas perguntaram de novo:
- Bem, então quando poderemos ver o bebê?
- Quando ele chorar. A mãe respondeu.
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
- Porque eu esqueci onde o coloquei! Foi a resposta.

Mensagens

Narudin conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito... Respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. Atra-
vessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e linda, mas ela 
não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. Lá encontrei uma 
mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bonita. Então resolvi ir 
até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça bonita, religiosa e conhecedora 
da realidade material.
- E porque não casaste com ela?
- Ah! Meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem perfeito.

Pensamentos, provérbios e citações

O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.

A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.

A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.

O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.

O amor não precisa ser igual, bastaria ser verdadeiro.

Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.

Desculpar eu desculpo, mas esquecer é outra coisa.

Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.

A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.

A concentração é o segredo da força.

Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.

O mundo dá voltas, então relaxe.

Se for pra ser será.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.

Um dado muito triste de 
informar certamente é a 
perda de consultas em 
nosso município. Somen-
te em fevereiro de 2016, 
1.034 pessoas deixaram 
de ser consultadas por 
falta de conscientização 

de algumas pessoas, que 
marcam várias consul-
tas, mas não comparecem 
no dia agendado e nem 
ligam no telefone 3607-
1037 para desmarcar.
Quando um munícipe des-
marca sua consulta, au-

tomaticamente uma nova 
vaga é aberta e um novo 
paciente pode ser atendido.
Acompanhe abaixo a 
tabela completa so-
mente do mês de feve-
reiro contendo vagas dis-
ponibilizadas e as faltas.

Tremembé perde 1.034
consultas em fevereiro
por falta de desmarque

Curitiba – R$ 26.723,13
São Luís – R$ 25 mil
TREMEMBÉ - R$24.798,10
São Paulo – R$ 24.117,62
Maceió – R$ 20 mil
Palmas – R$ 19.170
Belo Horizonte – R$ 19.080
Goiânia – R$ 19.080
Manaus – R$ 18 mil
João Pessoa – R$ 18 mil
Aracaju – R$ 17.100
(Aumento previsto para 2013: R$ 24 mil)
Macapá – R$ 17 mil
Boa Vista – R$ 17 mil
Porto Velho – R$ 16.510
Rio Branco – R$ 16.093,86

Na Comparação se mantido o aumento 
veja como o Prefeito de Tremembé irá

ganhar em relação a outras
cidades em 2017 

(visto que o aumento so entra em vigor em 2017)

Belém – R$ 16.004,69 
(Aumento previsto para 2013: R$ 18.038,11)
Taubaté - R$ 16.001,95
Fortaleza – R$ 15.981,86
Porto Alegre – R$ 15.503,58
Campo Alegre – R$ 15 mil
Vitória – R$ 14.760
Recife – R$ 14.635
Florianópolis – R$ 14.634,07 
(Aumento previsto para 2013: R$ 22.292,35)
Cuiabá – R$ 14.310
Natal – R$ 14 mil
Rio de Janeiro – R$ 13.964,94
Teresina – R$ 12.957
São José dos Campos - 11.226,23
Salvador – R$ 10.400
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O Hospital Regional do 
Vale do Paraíba, locali-
zado em Taubaté, ofere-
ce 19 vagas efetivas que 
destinam-se a Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem, 
para atuarem em Unidades 
de Internação, Centro Ci-
rúrgico, Hemodinâmica, 
Pediatria e Ambulatório. 
Os pré-requisitos para a 
vaga são: Ensino Médio 
completo, curso de forma-
ção de Auxiliar/Técnico 
de Enfermagem, COREN 

O Produto Interno Bruto 
(PIB)– soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – teve em 2015 a 
maior queda desde o iní-
cio da série histórica atual, 
iniciada em 1996, na sé-
rie sem ajuste sazonal, de 
acordo com dados divul-
gados hoje pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A que-
da foi de 3,8%. Em valores 
correntes, o PIB fechou o 
ano passado em R$ 5,904 
trilhões. Os dados são re-
lativos ao fechamento da 
economia brasileira no ano 
passado, e foram divulga-
dos junto com o resultado 
do PIB do 4º trimestre do 
ano passado, que fechou 
com redução de 1,4% na 
série com ajuste sazonal na 
comparação com o trimes-
tre anterior.  O baixo resul-
tado da economia em 2015 

O Centro Universitário 
Senac - Campos do Jordão 
está com inscrições aber-
tas vários cursos. Confira:
Doçaria Brasileira: doci-
nhos clássicos para festa
O curso possibilita ao 
aluno o desenvolvimen-
to de conhecimentos, va-
lores e habilidades para 
preparar docinhos clássi-
cos da doçaria brasileira 
para festas. Data: 7 a 11/3
Horário: 18h30 às 22h30; 
segunda a sexta-feira  Go-
vernança Hoteleira: geren-
ciamento e liderança. O 
curso capacita o profissio-
nal a organizar, adminis-
trar e vistoriar o trabalho 
de camareiras e housemen 
em meios de hospedagem, 
garantindo que a execu-
ção das atividades ocorra 
em sintonia e proporcio-
nem a integração com os 
diferentes departamentos, 
para oferecer o melhor 
serviço aos clientes inter-
no e externo, respeitando 
as preferências dos clien-
tes e os padrões estabele-
cidos pela organização.
Data: 7 a 22/3
Horário: 19 às 22 horas; 
segunda a quinta-feira 
Cake Design #novo

Foram entregues, na tar-
de desta segunda-feira 
(22/2), na sede do Servi-
ço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial de São 
Paulo (Senai-SP), na capi-
tal paulista, os termos de 
cooperação de três proje-
tos contratados segundo 
o edital de inovação da 
instituição. As iniciativas 
envolvem uma fórmula 
para a produção de fila-
mentos a partir de plás-
tico reciclado, reduzindo 
custos de impressão em 
3D, o uso de embalagens 
inteligentes e o desen-
volvimento de estruturas 
para serem utilizadas no 
balanceamento de alta 
rotação de motores, 
geradores e turbinas.
Participaram da cerimônia 
de entrega e assinatura dos 
termos de cooperação o di-
retor regional do Senai-SP 
e superintendente do Ser-
viço Social da Indústria 
de São Paulo (Sesi-SP), 

ativo, mas não é necessária 
experiência na área. É inte-
ressante que os candidatos 
residam, preferencialmen-
te, nas cidades de Tauba-
té, Tremembé, Pindamo-
nhangaba e Caçapava.
O salário final gira em tor-
no de R$1.600,00, além 
de benefícios como vale 
transporte, cesta básica, 
convênio médico e odonto-
lógico e refeição no local.
Para se candidatar, os in-
teressados devem se ca-

reflete retrações em prati-
camente todos os setores 
da economia, com desta-
que para Formação Bruta 
de Capital Fixo (investi-
mento em bens de capi-
tal), com queda de 14,1%.  
Os dados divulgados hoje 
indicam também quedas 
significativas na Indús-
tria (6,2% ) e nos serviços 
(2,7%). O único setor ava-
liado que registrou cres-
cimento no período foi a 
agropecuária, com cresci-
mento de 1,8%. As impor-
tações de bens e serviços 
fecharam com retração de 
14,3%. Com o PIB de R$ 
5,9 trilhões em valores cor-
rentes, o PIB per capita do 
país fechou em R$ 28,876 
mil, o que representa que-
da de 4,6% sobre 2014. 
A queda de 6,2% no setor 
industrial revela resultados 
negativos da atividade. A 

Este curso desenvolve o 
aluno ao preparo de bolos 
decorados com pastas de 
açúcar. Data: 14 a 31/3 Ho-
rário: 18h30 às 22h30; se-
gunda a quinta-feira  Téc-
nico em Confeitaria #novo
Este curso tem o objetivo 
de formar profissionais 
para atuarem nas diferen-
tes etapas da confeitaria 
e aprimorar as técnicas 
visando ao melhor apro-
veitamento dos recur-
sos das empresas, assim 
como manter o padrão e 
a qualidade dos estabe-
lecimentos. O profissio-
nal qualificado auxilia na 
lucratividade, qualida-
de e padrão nos serviços 
da empresa contratante.
Data: 4/4/2016 a 4/10/2017
Horário: 19 às 22 horas; 
segunda a quinta-feira 
Técnico em Administração
O curso tem como obje-
tivo desenvolver o aluno 
para executar atividades 
administrativas da orga-
nização relacionadas aos 
processos de: gestão de 
pessoas, operações logís-
ticas, gestão de materiais 
e patrimônio, marke-
ting, vendas e finanças.
Data: 4/4/2016 

Walter Vicioni, o diretor 
técnico do Senai-SP, Ri-
cardo Terra, e o gerente 
de Inovação e de Tecno-
logia do Senai-SP, Osval-
do Maia, além dos repre-
sentantes das empresas 
parceiras: Print Green3D, 
Reciclapac Soluções para 
Embalagens e Siemens.
“Essa é uma práti-
ca que aproxima a for-
mação profissional da 
indústria”, afirmou 
Vicioni. “Com as esco-
las próximas dos seto-
res produtivos, ambas 
as partes ganham”.  De 
acordo com Vicioni, o 
Senai-SP vai “fazer o seu 
melhor para que os pro-
jetos sejam realizados 
como foram planejados”.
Segundo Maia, “a indús-
tria nacional tem o que 
mostrar ao mundo”.  “Te-
mos pela frente 20 meses 
de trabalho, sintam-se em 
casa”, disse o gerente de 
Inovação e de Tecnologia 

dastrar no site www.hos-
pitalregional.org.br ou 
comparecer ao Setor de 
RH do Hospital, portan-
do currículo, documentos 
pessoais e carteira de tra-
balho, de segunda à sexta-
feira, das  8h30 às 14h30. 
Informações também pelo 
telefone (12) 3634-2058.
O HR é um hospital geral 
subordinado à coordena-
ção da Secretaria do Esta-
do da Saúde, do Governo 
do Estado de São Paulo.

exceção foi a extrativa mi-
neral que cresceu no ano 
4,9%. A produção e a dis-
tribuição de eletricidade, 
gás e água caíram 1,4%; a 
construção civil 7,6% e a 
indústria de transformação 
9,7%. Já as exportações de 
bens e serviços que cres-
ceram 6,1% em 2015. Pior 
que Era Collor - A queda 
do PIB em 2015, na série 
ampliada (anterior a 1996) 
é a maior desde 1990, ano 
do confisco da poupan-
ça e de outras aplicações 
financeiras pelo governo 
do ex-presidente Fernan-
do Collor de Mello. Na-
quela época, a redução 
foi de 4,3%. Pelos resul-
tados hoje anunciados, 
2015 será o segundo ano 
sem crescimento da eco-
nomia. Em 2014, a varia-
ção foi de 0,1%, o que é 
considerada estabilidade.

a 11/10/2017
Horário: 19 às 22 ho-
ras; segunda a sexta-feira 
Técnico em Segu-
rança do Trabalho
O curso desperta o espírito 
empreendedor do aluno e 
o capacita para atuar, ope-
racionalizar e coordenar 
as atividades de saúde e 
segurança do trabalho, 
criar a cultura de saúde 
e segurança do trabalho 
em clientes e colaborado-
res, proporcionar expe-
riências bem sucedidas, 
melhoria contínua e sus-
tentabilidade da empresa.
Data: 11/4/2016 
a 29/8/2017
Horário: 18h30 às 22h30; 
segunda a sexta-feira
Para mais informações 
sobre cursos e inscrições, 
entre em contato com o 
Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão 
pelo telefone (12) 3668-
3001 ou pessoalmente na 
unidade. Serviço: Cen-
tro Universitário Senac 
- Campos do Jordão En-
dereço: Av. Frei Orestes 
Girardi, 3549, Capivari 
Informações: (12) 3668-
3001 ou www.sp.senac.
br/universitariocampos

do Senai-SP aos repre-
sentantes das empresas.
Representante da Recicla-
pac, Rogério Junqueira ex-
plicou que o projeto a ser 
desenvolvido em parceria 
com o Senai-SP envolve 
a criação de uma embala-
gem retornável de plástico 
reciclável com um softwa-
re para rastreamento. “O 
cliente vai saber exata-
mente onde está a peça”, 
explicou. “Juntos, vamos 
entregar ao merca-
do uma solução nova”.
Para William Toledo Lima, 
representante da Print 
Green3D, o projeto em 
parceria com o Senai-SP 
visa criar filamentos para 
impressão 3D com mate-
rial reciclado, como as es-
truturas pet, por exemplo. 
“O Senai-SP é uma refe-
rência nessa área, a ins-
tituição à qual todo mun-
do recorre quando quer 
resolver alguma questão 
nessa linha”, afirmou.

Hospital Regional oferece vagas 
de enfermagem em Taubaté

PIB brasileiro fecha 2015 com 
queda de 3,8%, diz IBGE

Senac - Campos do Jordão 
está com inscrições

abertas vários cursos

Senai-SP assina termos de 
cooperação para projetos 
inovadores com empresas

A Prefeitura de Tremem-
bé, prorrogou o prazo 
para o pagamento da pri-
meira parcela e parcela 
única do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 

(IPTU) que venceu no úl-
timo dia 29 de fevereiro. 
Com a mudança, os con-
tribuintes terão até 20 de 
março para efetuar o pa-
gamento. Para o restante 

das parcelas, será mantida 
a data impressa no carnê.
A alteração foi feita por 
conta do atraso na confec-
ção e entrega dos carnês 
pela empresa contratada.

Prefeitura prorroga para 
20/03 pagamento da parcela 
única e primeira parcela do 

IPTU 2016
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A prefeitura de Mon-
teiro Lobato se reuniu 
com a empresa VIVO 
para apresentar o pla-
no de melhorias de in-
ternet e telefonia para o 

município. Nesta reu-
nião foram aborda-
das as questões de 
baixa qualidade do sinal 
de internet e a ampliação 
da cobertura de telefonia 

fixa e móvel. Até o final 
de Março a prefeitura ira 
apresentar o cronograma 
de melhorias, incluin-
do o projeto de inter-
net gratuita nas praças.

Melhorias de internet e telefonia
em Monteiro Lobato

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo. Acabador de már-

more e granito, Ajudante 
de cozinha, Ajudante de 
polidor de veículos, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de escrituração fiscal, 
Barman, Copeiro, Cozi-
nheiro geral, Cuidador de 
idosos, Cumim, Emprega-
do doméstico  arrumador, 
Farmacêutico, Garçom, 
Locutor anunciador, Ele-
tricista de autos, Motoris-
ta carreteiro, Nutricionis-
ta, Pizzaiolo, Instrutor de 
academia, Professor de 
inglês, Reparador de apa-
relhos eletArodomésticos, 

Vendedor de consórcio 
e Vendedor pracista.  As 
vagas possuem perfis es-
pecíficos com relação à 
experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Vagas de emprego
em Caraguatatuba

Relação de Vagas
Balcão de Empregos de Taubaté

AÇOUGUEIRO – URGENTE –
AJUDANTE DE MARCENEIRO
AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – NOÇÃO DE MULTIMIDIA –  P.C.D.
CONFEITEIRA
CONTATO PUBLICITÁRIO
DENTISTA
ELETRICISTA – P.C.D
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA DE ÔNIBUS
ESTÁGIO -Nivel Superior
FORNEIRO
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
LAVADOR DE AUTOS – COM C.N.H. URGENTE –
LÍDER DE LIMPEZA
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO   ÁREA DE LIMPEZA INDUSTRIAL
PINTOR CORDISTA
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE DESENHO ARTISTICO
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROFESSOR DE INGLÊS
PROJETISTA –  MÓVEIS PLANEJADOS – COM EXP. EM PROMOB –
TAXISTA – COM CURSO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

A Escola do Trabalho da 
Estiva abre a partir des-
ta segunda-feira, 29, as 
inscrições para cursos na 
área de Artesanato. No to-
tal estão sendo oferecidas 
37 vagas para os cursos 
de Crochê, Patch Aplique, 
Feltro e Decoupage.  Os 
cursos são gratuitos e têm 
carga horária de 80 horas. 
Para o curso de Crochê 
são oferecidas oito vagas, 
com aulas às terças-fei-
ras, das 8h às 13h.  Já o 
Patch Aplique tem cinco 
vagas disponíveis e será 

ministrado às quartas-
feiras, das 13h às 17h. 
Com sete vagas dispo-
níveis, o curso de Fel-
tro acontecerá sempre às 
quintas-feiras, das 8h às 
12h. O curso de Decou-
page acontece nas sextas-
feiras, em dois períodos: 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h; sendo ofertadas oito 
vagas para a manhã e nove 
para o período da tarde. 
As aulas têm início na pró-
xima semana, e as inscri-
ções encerram assim que 
as vagas forem totalmen-

te preenchidas. ara fazer 
a matrícula, o interessado 
deve apresentar cópias do 
RG, CPF e comprovante 
de endereço não sendo ne-
cessário apresentar com-
provante de escolaridade. 
É preciso ter idade míni-
ma de 16 anos. Serviço:
Escola do Tra-
balho da Estiva
Cursos na área de artesanato
Inscrições: a par-
tir de 29/02/16
Endereço. Rua Edmundo 
Morewood, 551 – Estiva
Telefone: (12) 3629-7008

Escola do Trabalho da Estiva 
abre inscrições para área de 

Artesanato em Taubaté

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou a en-
trega dos kits de materiais 
escolares, na sexta-feira 
(19). Ao todo, serão aten-
didos neste ano 13 mil 
estudantes, sendo distri-
buídos nas Escolas Muni-
cipais e CMEI - Centros 
Municipais de Educação 
Infantil. A distribuição 
ocorreu nas unidades es-
colares para os pais e res-
ponsáveis. A escola Mário 
Antônio Bonotti, no bairro 
Maria Áurea, por exem-
plo, criou a etiqueta dos 

materiais, um processo 
lúdico e pedagógico, pro-
movendo a interação entre 
os familiares. O bombeiro 
Marco Antonio de Cam-
pos foi à entrega na escola 
municipal Mário Antônio 
Bonotti e comentou que 
os pais devem estar sem-
pre juntos com os filhos, 
incentivando os estudos. 
Para ele, os materiais au-
xiliam os pais e ajudam a 
economizar. “Fazer a eti-
queta dos materiais com 
os filhos será interessan-
te, é um momento de in-

tegração e também é im-
portante para mostrarmos 
para eles a importância 
de valorizar cada mate-
rial recebido”, opinou. 
A autônoma Janete Al-
ves dos Santos disse que 
estar junto com a criança 
na hora de receber o ma-
terial é muito importante 
e os pais veem a alegria 
das crianças. “A gente 
precisa deste material e 
é uma ajuda a mais, acho 
muito bom esse material 
que a Prefeitura entregou 
para as crianças”, afirmou.  

Pais e alunos recebem kits 
de materiais escolares
em Pindamonhangaba

O Sebrae Móvel vai aten-
der na Praça da Bandeira, 
região central de Caçapa-
va, a partir desta segun-
da-feira, 3, das 9h às 16h. 
Os atendimentos vão até 
quinta-feira, 3, no 
mesmo horário.
Os interssados vão po-

der tirar dúvidas sobre 
gestão de negócios, com 
dicas e esclarecimen-
tos de dúvidas sobre 
administração, marke-
ting, vendas, inova-
ção, finanças e jurídico, 
entre outros temas. A ini-
ciativa é uma parceria 

entre o Município de Ca-
çapava e o Sebrae-SP. 
Serviço Sebrae Mó-
vel em Caçapava 
Data: De 29 de fe-
vereiro a 3 de março 
Horário: Das 9h às 16h 
Local: Praça da Ban-
deira, região central

Caçapava: Sebrae Móvel 
na Praça da Bandeira

Comunicado
Secretaria de Saúde de
São Bento do Sapucaí


