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A GAzetA dos Municípios

Taubaté inicia ADL de 
outubro para combate 

ao Aedes aegypti

X Festipoema terá
oficinas de interpretação

a partir desta semana
em Pindamonhangaba

Equipe de saúde do 
Castolira apresenta 

projeto em São Paulo

Prefeitura de Ubatuba 
é primeira colocada em 
concurso de combate à 

fome e à desnutrição

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté iniciaram esta 
semana a ADL (Análise 
de Densidade Larvária) 
de outubro para monitorar 
o índice de infestação de 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti no município.
Para isto, seis equipes es-
tarão distribuídas nas seis 
áreas nas quais Taubaté 
foi dividida, com a meta 
de vistoria de 600 imó-
veis cada.  Durante a ADL 
são coletadas amostras em 

Pindamonhangaba realiza, 
nos dias 29 e 30 de outu-
bro, as apresentações do X 
Festipoema – Festival de 
Poemas – cujas inscrições 
foram encerradas no dia 14 
de agosto. Como o evento 
premia tanto os trabalhos 
como as encenações, ha-
verá oficinas gratuitas de 
interpretação para que os 
classificados possam se 
preparar, tendo a orienta-
ção de profissionais.
As oficinas serão realiza-
das nos dias 14, 15, 21 e 
22 de outubro, a partir das 
19 horas, no Espaço Ju-

O Projeto Semeando Va-
lores, realizado pela equi-
pe da ESF Castolira, irá 
participar do VIII Fórum 
de Promoção da Saúde e 
V Seminário de Alimen-
tação Saudável, no Centro 
de Convenções Rebouças, 
em São Paulo. O projeto 
será apresentado em for-
ma de banner junto a ou-
tros diversos projetos que 
são realizados em todo o 
estado.
O Semeando Valores tem 
a proposta de ensinar a 

A Prefeitura de Ubatuba 
ficou em primeiro lugar 
na categoria programas e 
políticas públicas do Con-
curso Josué de Castro de 
Combate à Fome e à Des-
nutrição, concedido pelo 
Conselho Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nu-
tricional (Consea).
A cerimônia de entrega da 
premiação acontece no dia 
14 de outubro, às 9 horas, 
no Salão Nobre da Secre-
taria Estadual de Agricul-

imóveis escolhidos aleato-
riamente em todas as regi-
ões da cidade.
Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão da dengue.
O trabalho de controle 
é realizado normalmen-
te nos meses de janeiro, 

ventude (Avenida Fortu-
nato Moreira, 355, centro).
As apresentações das 
obras e premiação serão 
nos dias 29 e 30 de outu-
bro, a partir das 20 horas, 
no Teatro Galpão.
Festipoema: O tradicio-
nal Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba pre-
mia poetas e intérpretes 
da poesia, estimulando a 
criação poética e a arte 
da interpretação. Aberto 
à participação de poetas 
de todos os estados bra-
sileiros, o Festipoema se 
divide em três categorias: 

sociedade sobre consciên-
cia ambiental por meio de 
palestras e reuniões. Além 
das reuniões realizadas 
na ESF, são feitas pales-
tras nas escolas do bair-
ro. Esse projeto tem uma 
participação da comuni-
dade do Castolira e hoje 
faz limpeza de calçadas e 
áreas verdes onde o lixo 
era descartado, revitaliza-
ção de áreas com plantio 
de árvores e fiscalização 
de locais nos quais não se 
pode jogar lixo. Até hoje 

tura e Abastecimento (Pra-
ça Ramos de Azevedo, 254 
– 1º andar), em São Paulo.
O prêmio tem por objetivo 
identificar, certificar, pre-
miar e difundir iniciativas 
voltadas à formulação de 
soluções concretas para o 
combate à fome e a pro-
moção da segurança ali-
mentar e nutricional.
Ubatuba se destacou pe-
las ações que ampliaram 
a aquisição de produtos 
da agricultura familiar lo-

abril, julho e outubro. Não 
houve ADL em abril deste 
ano por conta da priorida-
de para o controle dos fo-
cos do mosquito, já que a 
cidade se encontra em es-
tado de epidemia.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.

Adulto – autores acima de 
18 anos; Juvenil – de 12 a 
17 anos; Infantil – menos 
de 12 anos.
Serão premiados os auto-
res dos três melhores tra-
balhos (1º, 2º e 3º lugares) 
das três categorias e três 
melhores intérpretes, além 
do vencedor do Prêmio 
Revelação.
O evento é realizado pela 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura, e a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras. 

já foram plantadas cerca 
de 260 árvores.
Para a equipe que realiza 
Semeando Valores é muito 
importante a participação 
no Fórum, porque isso di-
vulga o projeto para todo o 
estado e mostra como a in-
teração de setores como de 
saúde e educação podem 
ajudar o meio ambiente.
Essa é a primeira vez que 
a ESF Castolira apresenta 
um projeto no Fórum, que 
será realizado no dia 20 de 
outubro.

cal para o fornecimento à 
merenda das escolas mu-
nicipais dentro do PNAE 
– Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, bem 
como pela aprovação da 
Lei Orgânica de Seguran-
ça Alimentar Municipal 
– LOSAN nº 3796/2014 e 
a formalização da adesão 
do município ao SISAN 
– Sistema Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nu-
tricional (Resolução nº 05 
de 3 de agosto de 2016).
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Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As principais 
vantagens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do primeiro cio 
tem apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e nos demais, esse ín-
dice é superior a 26%, redução do abandono, os cruzamentos não planejados são 
a principal causa do grande número de cães e gatos abandonados pelas ruas todos 
os dias, mais sociável, com a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela 
casa e ficam mais sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. 
Os cães da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados, perigo de fuga, os 
machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais caseiros e param 
de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás de fêmeas no cio, hábito que causa 
muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castração põe fim no cio 
evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com 
a barulheira de gatos no telhado, fim da gravidez psicológica, a produção de leite 
sem ter cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas e gatas. A ci-
rurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a trompa, os 
ovários e o útero extraídos.

Humor

Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gos-
taria de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... 
Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo? 
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Admi-
nistração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, es-
crevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia e agora quero 
aprender um jeito de arrumar um emprego.
***
Classificados

Eu i meu tio Credirson compramu um barriu de chopi di 50 litrus mais uns dis-
grassadus inda num intregaru. Aconteci qui agora nóis ta priscisano du dinheru i 
resorvemu vendê o chopi memo sem ter.
***
Príncipe encantado, loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente companhei-
ro. Dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura 
viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar com o Severino Barba de Bode, 
na barraca 21, no acampamento da DERSA.
***
Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verda-
de, por um preço super especial: Cem reais por mês. Observação: Alugamos apenas 
no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, pois cada pessoa é única e nenhu-
ma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, mas quando 
parte, nunca vai só nem nos deixa a sós, leva um pouco de nós e deixa um pouco de 
si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada.
***
Se você conta com alguém que tem menos qualidade que você, isso levará à sua 
degradação. Se você conta com alguém com qualidades iguais as suas, você perma-
nece onde está. Somente quando conta com alguém cujas qualidades são superiores 
às suas é que você atinge uma condição sublime.
***
Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara das 
outras. Dizem que “o santo” de um não combina com “o santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer 
uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que queremos 
ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e disfarçando 
o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se outra, um 
desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente 
não vale a pena insistir numa dessas.
***
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É prestar mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é destruir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da 
boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é a desejar. É compre-
ender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para 
que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.

Mire em nada e você acertará.

De todas as partes há a mesma distância para o inferno.

As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.

Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.

As flores da primavera não brilham sempre. 

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Só refletimos quando somos confrontados com problema.
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EXPEDIENTE 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.

Mitos e verdades sobre
a certificação digital

Cada vez mais, a comu-
nicação é transferida do 
meio físico para o meio 
virtual. Nas empresas, 
processos que antes acu-
mulavam papéis são agora 
realizados pela internet. É 
assim na hora de cumprir 
obrigações junto aos ór-
gãos públicos, como Re-
ceita Federal e Justiça, e 
também para realizar tare-
fas pessoais, como vender 
ou comprar um bem. No-
tadamente, um dos instru-
mentos que viabilizaram a 
mudança foi o certificado 
digital, que autentica o 
usuário no meio digital e 
confere validade jurídica a 
e-mails e documentos as-
sinados eletronicamente. 
Para se ter ideia da mag-
nitude desse mercado, no 
período de abril de 2015 a 
abril de 2016, foram emi-
tidos quase seis milhões 
de certificados digitais, 
segundo o Instituto Nacio-
nal de Tecnologia da In-
formação (ITI). Em 2015, 
o mercado de certificação 
cresceu 28 % e até o final 
do ano, a expectativa é um 
avanço da ordem de 20 %.
É preciso, no entanto, es-
tar atento a alguns mitos 
e verdades sobre o uso do 
certificado. Quem faz o 
alerta é o diretor de comu-
nicação da autoridade cer-
tificadora DOCCLOUD, 
Renato Teixeira, que apon-
ta cinco mitos e verdades 
sobre o uso da assinatura 
eletrônica.
Não requer a guarda de 
documentos - MITO
Embora no ambiente vir-
tual seja feito uso de do-
cumentos eletrônicos, isto 
é, documentos digitaliza-
dos, o certificado digital 
não dispensa a guarda de 
documentos. As empresas 
precisam ter o cuidado de 
imprimir os comprovan-
tes dos pagamentos feitos 
ao Fisco, ao passo que as 
pessoas físicas devem ter 
o cuidado de guardar re-
cibos das transações. “A 
documentação assinada 
eletronicamente só esta-
rá salva no meio digital 
–  em um computador, por 
exemplo – se o usuário ti-
ver esse cuidado”, afirma 
Teixeira.
Evita fraudes - VERDA-
DE: A tecnologia da cer-

tificação funciona como 
uma assinatura eletrônica, 
com dados protegidos por 
chaves criptografadas, 
que identifica o usuário no 
ambiente virtual e atesta 
quem fez uma determina-
da transação no sistema. O 
sigilo e a autenticidade são 
inerentes ao certificado di-
gital. “O sistema de chaves 
criptografadas é atualmen-
te a forma mais sofisticada 
e segura de acesso à infor-
mação”, afirma Teixeira.
Pode ser usado por tercei-
ro – MITO
O certificado digital é in-
transferível e deve ser 
usado apenas por seu titu-
lar.  Quando alguém com-
partilha o certificado com 
terceiros, corre o risco do 
uso indevido do documen-
to. “É como se o terceiro 
tivesse o RG e o CPF do 
titular do certificado em 
mãos e ainda pudesse fa-
zer uso da assinatura dele 
para validar contratos, 
comprar e vender bens”, 
explica o diretor de comu-
nicação da DOCCLOUD. 
Isso porque o certificado 
confere validade jurídica 
a tudo que for assinado 
com ele. “Você não quer 
passar cheque em branco 
assinado, quer?”, investi-
ga Teixeira. Quando o titu-
lar de um certificado pre-
cisar de um terceiro para 
representá-lo, deve fazer 
uma procuração eletrôni-
ca, informando a validade 
da procuração e a que fim 
se destina. O procurador, 
nesse caso, deverá fazer 
uso de um certificado di-
gital próprio para cumprir 
a tarefa.
Dispensa autenticações - 
VERDADE
O certificado digital serve 
para comprovar que o titu-
lar do certificado é quem 
diz ser, permitindo a ele 
realizar transações remo-
tamente, sem a necessi-
dade de autenticações por 
autenticidade (verificação 
do cartão de assinatura no 
cartório) ou veracidade 
(quando é requerida a pre-
sença física do solicitante). 
A tecnologia do certifica-
do digital é tão consistente 
que atribui validade legal a 
tudo que for assinado por 
seu titular.
Só empresas precisam ter 

– MITO
Embora o governo venha 
ampliando a exigência da 
adoção da identidade digi-
tal para as empresas, que 
precisam do certificado 
para estar em dia com o 
Fisco, não são só elas que 
precisam ter o certificado 
digital. Hoje, a identidade 
eletrônica é indispensá-
vel para profissionais li-
berais, como advogados, 
médicos e contadores. As 
mudanças no mercado de 
trabalho e o aumento da 
mobilidade também são 
mercados potenciais para 
as certificadoras. Uma 
pesquisa do Home Office 
Brasil mostrou que, com-
parado a 2014, em 2016 
aumentou 50 % o número 
de empresas que implan-
taram o trabalho fora do 
escritório. Por dar valida-
de jurídica a documentos e 
e-mails e tornar desneces-
sária a presença física para 
cumprir compromissos, 
o certificado digital tem 
sido amplamente utilizado 
por PFs (pessoas físicas). 
“Quem faz uso da certifi-
cação não precisa estar em 
um lugar fixo. Mesmo em 
trânsito, consegue cumprir 
tarefas de ordem profissio-
nal e pessoal”, afirma Tei-
xeira. Em número de cer-
tificações digitais pessoa 
física, só de janeiro a abril 
deste ano, foram cerca de 
340 mil os certificados 
emitidos.
Sobre a DOCCLOUD
A DOCCLOUD é uma 
empresa especializada em 
certificação digital, que 
atua como Autoridade 
Certificadora homologada 
pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação 
(ITI) e pela Receita Fede-
ral. Fundada em 2012, a  
empresa  encontra-se em 
pleno processo de expan-
são com oportunidades 
para parceiros empreen-
dedores gerenciarem no-
vos pontos em todo o País. 
Com 470 pontos de aten-
dimento por todo o Brasil, 
a DOCCLOUD garante 
celeridade, autenticidade 
e segurança nas transações 
eletrônicas pessoais e de 
empresas dos mais diver-
sos ramos de atividade. 
Site: www.doccloud.com.
br
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Horário Brasileiro de Verão começa neste sábado
O Horário Brasileiro de Ve-
rão terá início neste pró-
ximo final de semana em 
10 estados das regiões Sul,  
Sudeste e Centro-Oes-
te mais o Distrito Federal. 
À 0h de domingo, os reló-
gios deverão ser adiantados 
em uma hora nesses locais.  
São os estados do 
Rio Grande do Sul,  
Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, além do Distrito Federal.  
O período entra em vigor neste 
fim de semana à meia-noite de 
sábado (15) para domingo (16)  
e vai durar até o dia 19 
de fevereiro de 2017. Os 
estados do Norte e Nor-
deste não participam,  
devido à proximidade com 
a linha do equador, onde o 
dia e a noite são de 12 horas.  

O objetivo é a redução do 
consumo de energia duran-
te o horário de pico, perío-
do entre as 18h às 21h. Para 
exemplificar, durante es-
ses próximos quatro meses,  
o acionamento a ilumina-
ção pública ocorre mais 
tarde. Segundo o Opera-
dor Nacional do Sistema  
Elétrico (ONS), estratégia é 
aproveitar a intensificação da 
luz natural ao longo do dia du-

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 73, Termo nº 6414
Faço saber que pretendem se casar NELSON CARLOS DOS SANTOS e MA-
RIA CLEUSA MOREIRA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé - SP, nascido em 12 de setembro de 1967, de profissão 
pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua Esperança Nova 
Vida, nº 373, Chacaras Canaã, nesta cidade, filho de NELSON DOS SANTOS, 
de 79 anos, nascido na data de 29 de junho de 1937, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA RUTE DOS SANTOS, 
de 73 anos, nascida na data de 29 de abril de 1943, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida 
em 11 de outubro de 1971, de profissão do lar, de estado civil viúva, residen-
te e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ GERALDO 
MOREIRA, de 70 anos, nascido na data de 11 de agosto de 1946 e de MARIA 
TERESA RIBEIRO MOREIRA, de 66 anos, nascida na data de 30 de outubro 
de 1949, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Senac Taubaté abre 
inscrições para cursos 

nas áreas de
Comunicação e Gestão

Senac Taubaté está com 
inscrições para cursos li-
vres com início em outu-
bro de 2016. Os cursos são 
na área de comunicação e 
gestão. Veja os detalhes:
Comunicação e Artes
Workshop Lightroom Bá-
sico

O curso apresenta o fun-
cionamento geral do pro-
grama, importação de 
fotos, categorização, trata-
mento básico e exportação 
de fotos.
Data: 18/10 a 1/11
Horário: das 19 às 22 ho-
ras; terça e quinta-feira

Gestão e Negócios
Desenvolvimento de Lide-
rança
Este curso tem como ob-
jetivo fornecer ferramen-
tas que possibilitem o 
desenvolvimento de uma 
liderança estratégica, com 
vistas ao líder do futuro, 
ou seja, antecipando ten-
dências e alinhado às abor-
dagens contemporâneas de 
liderança.
Data: 22/10 a 19/11
Horário: das 9h30 às 
13h30; sábado
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.sp.se-
nac.br/taubate ou pelo te-
lefone (12) 2125-6099. O 
Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
202 - Jardim Eulália.

rante o verão.
Segundo dados do Minis-
tério de Minas e Energia 
(MME), o horário de ve-
rão representa uma redução  
da demanda, em média, de 4% 
a 5% e poupa o país de sofrer as 
consequências da sobrecarga 
na rede durante a estação mais 
quente do ano, onde o uso de  
eletricidade para refrigeração, 
condicionamento de ar e ven-
tilação atinge o pico

Escolas do Trabalho
de Taubaté oferecem

119 vagas em outubro

Cursos profissionalizantes 
e gratuitos serão realiza-
dos nas unidades do Alto 
do Cristo, Areão, Cecap, 
Gurilândia, Estiva e Jabo-
ticbeiras II
No mês de outubro, as 
Escolas do Trabalho de 
Taubaté abrem 119 vagas 
para cursos profissionali-
zantes e gratuitos.
Com certiciação pelo Se-
nai, o curso de Automa-
ção Pneumática Industrial 
será realizado na unidade 
do Cecap e tem como pré
-requisito idade mínima 
de 16 anos e Ensino fun-
damental completo. Serão 
disponibilizadas 25 vagas e 
as inscrições abrem no dia 
20.
A unidade do Areão abrirá 
vagas para área da beleza 
para interessados a partir 
de 16 anos de idade. São 
15 vagas para Maquiagem, 
com inscrições abertas 
no dia 11; e 15 vagas para 
Designer de Sobrancelhas, 
que serão preenchidas a 
partir do dia 14.
O curso de Maquiagem 
também será ministra-
do na unidade do Alto 

do Cristo. As inscrições 
acontecem no dia 24 e há 
20 vagas disponíveis. Para 
frequentar o curso é preci-
so ter idade mínima de 16 
anos.
Na unidade da Gurilândia 
as oportunidades são para 
os cursos de Auxiliar Ad-
ministrativo (certificado 
pelo Senai) e Designer de 
Sobrancelhas. No dia 10, 
as inscrições são para Au-
xiliar Administrativo, com 
20 vagas, e no dia 19, para 
Designer de Sobrancelha, 
com 24 vagas disponíveis.
As vagas são preenchidas 
por ordem de chegada, e 
para efetuar a inscrição é 
necessário apresentar có-
pia do RG, CPF e compro-
vante de endereço. Mais 
informações podem ser 
obtidas junto à unidade de 
interesse.
Cursos rápidos: Ainda em 
outubro também estão 
abertas as inscrições para 
três cursos rápidos, de um 
único dia, certificados pelo 
Sesi: Boas Práticas em Ma-
nipulação de Alimentos; 
Administra seu dinheiro 
de forma consciente e Pla-

nejamento e Organização 
de Ambientes.
As aulas acontecerão em 
novembro, em datas e ho-
rários diferenciados, nas 
unidades da Escola do Tra-
balho da Estiva e Jabotica-
beiras (prédio II0, e estão 
disponíveis 30 vagas por 
turma. Para se inscrever 
é preciso ser maior de 18 
anos, e apresentar cópias 
do RG, CPF e comprovan-
te de endereço.
Confira abaixo os endere-
ços e telefones das unida-
des:
Alto do Cristo - Praça do 
Cristo Redentor, 17 - tele-
fone: 3631-5433
Areão - Av. Santa Cruz 
do Areão, s/n – telefone: 
3624-7144
Cecap - Rua Firmo Men-
des Castilho, 750 - telefo-
ne: 3686-1421
Gurilândia - Rua Bambi, 
50 – telefone: 3624-8173
Estiva - Rua Edmundo 
Morewood, 551 – telefone: 
3629-7008
Jaboticabeiras (prédio II) 
– Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1555 – tele-
fone: 3622-1170
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Academia do Barro 
Branco abre vagas para 

admissão de 131
alunos-oficiais

Sindicato Rural de
Pinda inaugura Feira

do Produtor Rural

A Academia do Barro 
Branco para formação de 
oficiais da Polícia Militar 
abre na próxima quinta-
feira (13) as inscrições 
para concurso de ingresso 
de 131 novos alunos-ofi-
ciais. As inscrições acon-
tecem no site da Vunesp 
até 8 de fevereiro de 2017, 
com valor da taxa de R$ 
130.
 Para concorrer é necessá-

Produtores rurais de di-
versas propriedades do 
município de Pindamo-
nhangaba se uniram para 
dotar a cidade de uma 
nova opção em produtos 
orgânicos e artesanais.  
A inauguração será no dia 
19 de outubro, a partir das 
17h, na sede do Sindica-
to Rural. A Feira faz par-
te do Programa “Feira do 
Produtor Rural” oferecido 
pelo Sindicato Rural, em 
parceria com o Senar, pro-
grama que visa a expan-
são do agronegócio. De 
acordo com a facilitadora 
Dora Pedroso, o curso leva 
em consideração a estrutu-
ra para a comercialização 
dos mais diversos produ-

rio ter concluído o Ensi-
no Médio, ser brasileiro, 
ter no máximo 30 anos, 
estar em dia com as obri-
gações eleitorais e com o 
serviço militar e não pos-
suir antecedentes crimi-
nais. A altura mínima para 
os homens é de 1,60 m e 
para as mulheres 1,55 m. 
O salário inicial, segundo 
edital publicado no DOE 
(Diário Oficial do Estado) 

tos disponíveis na pro-
priedade rural. Segundo 
os organizadores, o gran-
de destaque é que até os 
estandes utilizados pelos 
produtores são confeccio-
nados pelos próprios pro-
dutores, utilizando bambu.  
“A construção dos estan-
des envolve o grupo num 
trabalho coletivo que es-
timula o senso de equipe 
e solidariedade, visto que 
todos participam”, salien-
ta Dora. Cláudio Salgado 
de Macedo, presidente 
do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Ru-
ral e presidente da APEP 
- Associação dos Produ-
tores Ecológicos de Pin-
damonhangaba, explica 

de sexta-feira (7), é de R$ 
2.946,54.
O processo seletivo é com-
posto de prova com 80 
questões objetivas de al-
ternativas e redação, além 
de avaliação de condicio-
namento físico, exames de 
saúde e psicológicos. Os 
candidatos passam ainda 
por um processo de inves-
tigação social e análise de 
documentos e títulos.

que a Feira de Produtores 
também é fruto de um 
trabalho que começou há 
4 anos, com o primeiro 
curso de olericultura or-
gânica do Sindicato Rural.  
“A partir desse primeiro 
cursos, nos organizamos 
criando a Associação e fo-
mos em busca de nossos 
certificados para oferecer 
sempre o melhor ao con-
sumidor”. De acordo com 
Cláudio, hoje são 22 pro-
dutores certificados pelo 
Ecocert. No dia 8 de ou-
tubro, os produtores apre-
sentaram uma prévia do 
que será a feira no evento 
BBQ Vale, comercializan-
do produtos frescos e de 
qualidade. 

Atento anuncia mais de 50
novas vagas de emprego em 
São José dos Campos (SP)

Em 2016,  a companhia 
foi certificada pelo segun-
do consecutivo como uma 
das empresas com melho-
res políticas para se traba-
lhar no Brasil, segundo o 
TOP Employers Institute.
A Atento, maior provedo-
ra de serviços de gestão 
de clientes e terceirização 
de processos e negócios 
(CRM/BPO) na América 
Latina e uma das três líde-
res mundiais em seu setor, 
anuncia nesta semana 54 
nova soportunidades de 
carreira na cidade de São 
José dos Campos, região 
do Vale do Paraíba (SP). 
As vagas contemplam a 
área de atendimento ao 
cliente (cargo de opera-
dor), posição que não exi-
ge experiência anterior.
A empresa busca profis-
sionais com segundo grau 
completo, bom vocabulá-
rio, boa dicção, fluência 
verbal, desenvoltura no re-
lacionamento interpessoal, 
dinamismo, conhecimen-
tos de informática e habi-
lidade em digitação. Não 
é necessária experiência 
anterior.
Entre os benefícios,  assis-
tência médica, vale-refei-
ção ou vale-alimentação, 
seguro de vida, assistên-
cia odontológica, vale-
transporte, auxílio-creche/
babá, auxílio à criança 
especial, auxílio funeral, 
PLR (participação nos lu-
cros e resultados) e previ-
dência privada. A remune-
ração varia de acordo com 
o cliente e a carga horária. 
Além disso, a empresa tem 
parcerias com instituições 

de ensino em todo País, 
com descontos em cursos 
superiores, pós-graduação, 
MBA, escolas de idiomas 
e informática.
Os interessados devem 
enviar, até 16 de outubro, 
currículo ou e-mail com 
nome,  cidade e  telefone 
com DDD para o e-mail 
recrutamento@atento.
com.br. Mais informações 
podem ser levantadas por 
meio do telefone 0800 771 
4014.
Carreira na Atento: A 
Atento destaca-se como 
o principal fornecedor de 
serviços e soluções de re-
lacionamento com o clien-
te na América Latina e está 
entre os três primeiros em 
todo o mundo. Conta hoje 
com mais de 160 mil fun-
cionários, sendo mais de 
70 mil somente no Brasil, 
país em que é considera-
da uma das maiores em-
pregadoras. A companhia 
acredita que ter funcioná-
rios motivados é uma van-
tagem competitiva e fator 
essencial para o seu mo-
delo de negócio. Por isso, 
investe constantemente na 
gestão de sua equipe, além 
de oferecer um plano de 
carreira estruturada, com 
políticas de valorização, 
permitindo o crescimento 
de todos os funcionários. 
O profissional que ingres-
sa na Atento como ope-
rador, por exemplo, pode 
se candidatar para opor-
tunidades em áreas como 
administrativo, recursos 
humanos, TI, entre outras.
Além disso, a empresa 
valoriza a diversidade em 

seu quadro profissional, 
oferecendo oportunidades 
de emprego desde o Jovem 
Aprendiz, Estagiários, Pri-
meiro Emprego, Melhor 
Idade (profissionais acima 
de 45 anos que desejam 
retornar ao mercado de 
trabalho) a PCDs (Pessoas 
com Deficiência).  
Sobre a Atento: Atento é a 
maior empresa de serviços 
de gestão do relaciona-
mento com clientes e pro-
cessos de negócios (CRM 
/ BPO) na América Lati-
na e um dos três maiores 
provedores mundiais com 
base em seu faturamento. 
A companhia é também lí-
der em serviços de CRM/
BPO para companhias que 
desenvolvem suas ativi-
dades nos Estados Unidos 
Desde 1999, desenvolveu 
seu modelo de negócio em 
14 países e emprega mais 
de 150 mil funcionários. 
A Atento tem mais de 400 
clientes aos quais oferece 
uma ampla gama de ser-
viços de CRM/BPO por 
meio de múltiplos canais. 
Seus clientes são empresas 
multinacionais líderes em 
setores como telecomuni-
cações, bancário e finan-
ceiro, saúde, varejo e ad-
ministração pública, entre 
outros. As ações da Atento 
são negociadas sob o sím-
bolo ATTO NYSE (New 
York Stock Exchange). 
Em 2015, foi reconhecida 
como um dos 25 melhores 
locais de trabalho multi-
nacionais do mundo pelo 
Great Place to Work®. 
Para mais informações, 
acesse www.atento.com.

Pesquisa diz que
80% dos brasileiros

entre 9 e 17 anos
usam a internet

Uma pesquisa da TIC 
Kids, realizada pelo Co-
mitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br) foi di-
vulgada hoje (10) reve-
lando que cresceu a fre-
quência de acessos entre 
as crianças e adolescentes 
que usam a internet. Atu-
almente, 23,7 milhões de 
crianças e adolescentes es-
tão conectadas na web.
A pesquisa trabalhou com 
dados de 350 municípios e 
ouviu 6,1 mil pessoas entre 
crianças e adolescentes e 3 
mil com pais ou responsá-
veis, entre novembro de 
2015 e junho de 2016.
Segundo os dados, 80% da 
população brasileira entre 
9 e 17 anos utiliza a rede. 
Entre esses, o percentual 
dos que se conectam mais 
de uma vez por dia subiu 
de 21%, no estudo refe-
rente a 2014, para 66% no 
atual, com dados coletados 
em 2015.
Com relação aos jovens 
que navegam na rede mais 

de uma vez por dia, o au-
mento do percentual foi 
ainda mais expressivo. Na 
faixa de 15 a 17 anos (au-
mento de 17% para 77%) e 
entre os jovens das classes 
A e B (de 21% para 75%). 
Entre os recortes apresen-
tados, a menor variação 
foi entre as crianças e ado-
lescentes das classes D e 
E. A alta passou de 25% 
para 49%.
Estão desconectados 5,9 
milhões de jovens, sendo 
que desses, 3,4 milhões 
nunca tiveram contato 
com a rede. O principal 
obstáculo apontado pelos 
jovens foi a falta de dis-
ponibilidade de acesso no 
domicílio. 
Segundo a pesquisa, 75% 
dos que não usam a rede 
(15% do total) apontam a 
falta do serviço no local 
onde vivem como razão. 
Entre o total de crianças e 
adolescentes na zona rural, 
30% sofrem com o pro-
blema. Na região Norte, 

o acesso residencial está 
indisponível para 31% dos 
jovens, mesmo percentual 
entre os que vivem com 
até um salário mínimo.
Os maiores percentuais de 
uso entre os 9 e 17 anos 
de idade são registrados 
no Sul (90%) e no Sudeste 
(88%). No Norte, o índice 
cai para 56% e, no Nor-
deste, para 71%. No Cen-
tro-Oeste, o percentual é 
de 85%.
O telefone celular con-
tinua sendo o princi-
pal meio usado pelo 
público com menos de  
18 anos para se conec-
tar, sendo utilizado por 
83% deles (82% na pes-
quisa anterior). O com-
putador de mesa perdeu 
relevância, era usado 
por 56% dos jovens no  
levantamento anterior e 
agora faz parte do coti-
diano de apenas 38%. O 
tablet era usado por 32% 
e, atualmente, por 21%. 
Agência Brasil 


