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A GAzetA dos Municípios

Emprega Taubaté
garante mais de três 

mil vagas preenchidas 
na cidade

Secretaria de Planejamento 
promove palestra de

atendimento ao público 
para servidores de Taubaté

Sorteio de 1.536
apartamentos acontece 

nesta sexta-feira
em Pindamonhangaba

De janeiro de 2013 a no-
vembro de 2016 foram 
contratadas 3.159 pessoas 
da cidade através do Bal-
cão de Empregos. O Bal-
cão é uma política pública 
municipal, que visa à con-
tratação somente de pesso-
as do município, e faz par-
te do programa Emprega 
Taubaté.
Deste total de contrata-
ções, somente em 2016 fo-
ram inseridos no mercado 

Numa parceria entre a 
Prefeitura de Taubaté e o  
Senai, os funcionários da 
Secretaria de Planejamen-
to participaram de uma 
palestra que visa melhorar 
ainda mais o atendimen-
to aos munícipes. Com o 
tema “Atendimento  ao 
Público Interno e Exter-
no”, a palestra teve dura-
ção de  três horas, sendo  
proferida pela instrutora 

Acontece nesta sexta-fei-
ra (16), às 9h, no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira – “João do Pulo” 
-, o sorteio dos 1.536 apar-
tamentos do empreendi-
mento habitacional, de 
interesse social, “Bem Vi-
ver”, do Araretama.
Este empreendimento vai 
atender famílias de baixa 
renda, e será financiado 
pelos Programas ‘Minha 
Casa, Minha Vida’ e ‘Casa 
Paulista’.
Aberto à população, o sor-
teio vai seguir todos os 
procedimentos do Minis-

de trabalho 1.399 candida-
tos. No mesmo período o 
PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador), que 
tem como área de abran-
gência Taubaté e região, 
intermediou a contratação 
de 247 trabalhadores.
Além do Balcão de Em-
pregos e do PAT, o Em-
prega Taubaté também  
faz emissão de carteira, e 
totalizou 163.647 atendi-
mentos durante todos es-

de treinamento na área 
comportamental e terapeu-
ta de PNL (Programação 
Neuroliguística),  Jusce-
lina Vieira dos Santos de 
Paula. Para não prejudicar  
o andamento dos serviços 
da secretaria, foram for-
madas duas turmas: uma 
que participou nesta terça-
feira, dia 13, pela manhã, 
e outra que está inscrita 
para esta quinta-feira, dia 

tério das Cidades e será 
realizado entre os muníci-
pes cadastrados no Cadas-
tro Único de Habitação, 
disponibilizado no site da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba (www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br).
É importante salientar que 
a presença dos cadastrados 
não é necessária no mo-
mento do sorteio, já que 
o perfil sócio-econômico 
dos sorteados passará por 
uma análise posterior, para 
a confirmação do recebi-
mento do novo imóvel.
Parceria

ses anos.
É muito importante ressal-
tar que os dados do Balcão 
de Empregos não são utili-
zados pelo Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados) para esti-
pular os índices de desem-
prego na cidade.
Taubaté é considerado o 
único município do Esta-
do que tem essa política 
municipal de inserção no 
mercado de trabalho.

15 . A palestra acontece na 
Escola do Trabalho Jaboti-
cabeiras, unidade II.
Outras ações vêm sen-
do realizadas pela pasta: 
uma delas é o mutirão de 
processos, que tem como 
objetivo dar agilidade aos 
serviços solicitados pelos 
munícipes, como: visto-
rias para expedir certidões, 
habite-se, legalização, re-
formas, entre outros.

A prefeitura, em parceria 
com os governos estadual 
e federal, investiu R$ 138 
milhões neste empreendi-
mento, que está localizado 
em uma área de 461 mil 
metros quadrados e que 
gerou 700 empregos dire-
tos.
O empreendimento é com-
posto por 96 torres, dividi-
das entre 6 condomínios. 
Além disso, no local estão 
sendo construídos uma 
creche, duas escolas com 
de 6 salas de aulas cada 
e uma Unidade Básica de 
Saúde – UBS.

COI de Taubaté flagra 
tráfico de drogas

As câmeras de  
monitoramento do 
COI (Centro de Ope-
rações Integradas) 
de Taubaté flagraram  
nesta terça-feira, dia 13, 

quatro homens suspeitos 
de tráfico de drogas no Es-
planada Santa Terezinha.  
Eles estavam em mo-
vimentação estranha 
nos telhados de algu-

mas casas. Os agen-
tes do COI suspeitaram  
e acionaram a Polícia Mi-
litar, que esteve no local 
e apreendeu drogas e di-
nheiro com os criminosos.
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Curiosidades

A anta brasileira

O maior mamífero do planeta é a baleia azul, que atinge 33 metros de comprimento 
e pode pesar até 130 toneladas. Já entre os animais terrestres, o elefante africano 
é o maior, podendo pesar até 8 toneladas e alcançar 4 metros de altura. Mas você 
sabe qual animal lidera o ranking entre os mamíferos terrestres do nosso país? A 
anta brasileira aparece no primeiro lugar dessa lista. Ela mede em média 1,10 me-
tros de altura e, curiosamente, o comprimento da fêmea, 2,20 metros, é um pouco 
maior do que o macho que mede 2 metros. No Brasil, o animal, que chega a pesar 
cerca de 300 quilos, é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. A 
anta brasileira também é encontrada em outros países, como Colômbia, Venezuela, 
Argentina e Paraguai. Apesar da tromba que lembra de um elefante, a anta não tem 
relação com o grandalhão. Na verdade, ela é “parente” de burros, cavalos, rinoce-
rontes e zebras. As antas são herbívoras e têm hábitos primordialmente noturnos, 
porém realizam atividades durante o dia. O animal, que também é conhecido como 
tapir, costuma freqüentar zonas ricas em água e também é um ótimo nadador.
***
Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura 
chamada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla es-
timulação dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas 
localizadas na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular 
e, essa região funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os co-
nes e bastonetes uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles 
estimulando-os novamente.

Humor

Duas senhoras idosas estavam tomando o café da manhã numa lanchonete e Ester 
notou alguma coisa engraçada na orelha de Mabel e disse:
- Mabel, você sabe que está com um supositório na sua orelha esquerda!
E a Mabel respondeu:
- Eu tenho um supositório na minha orelha?
Ela puxou o supositório, olhou pra ele e então disse:
- Ester estou muito feliz que você tenha visto. Agora eu acho que sei onde encontrar 
o meu aparelho auditivo.
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha muita 
sorte de ser menina, porque nos mulheres sabemos fazer algo muito especial e disse:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
O sujeito entra em casa, completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem 
furioso grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel da agên-
cia matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se lembra?

Mensagens

Desafio na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que 
os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se 
preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerante 
eram devolvidas a loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas 
e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, 
porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A energia solar e eólicas é que realmen-
te secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham 
sido dos seus irmãos mais velhos e não precisavam compras roupas novas. Quan-
do embalávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, 
para protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco 
séculos pra começar a se degradar. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés 
de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de 
papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizza-
ria mais próximas. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente no 
nosso tempo, você tem toda razão!

Pensamentos, provérbios e citações

As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não tem pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunça. 
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
Que seja feita a vontade de Deus.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
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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.

EDP lança Operação 
Verão 2016/2017 em SP

O período mais chuvoso 
do ano chegou e a EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica para as regiões do 
Alto Tietê, Vale do Paraíba 
e Litoral Norte de São Pau-
lo, além dos investimentos 
preventivos, irá disponibi-
lizar novos canais de aten-
dimento aos clientes, como 
o aplicativo EDP Online. A 
Companhia realizou tam-
bém um amplo planejamen-
to para o reforço na atuação 
em dias de grande volume 
de ocorrências.  Somente 
em 2016, foram investidos 
R$ 96 milhões em amplia-
ção, modernização e ma-
nutenções do sistema, que 
abastece os mais de 1,8 
milhão de clientes da área 
de concessão. Somente em 
expansão do sistema, entre 
os anos de 2014 e 2016, a 
Distribuidora investiu R$ 
111 milhões, sendo R$ 16 
milhões somente no litoral 
norte. Das ações implemen-
tadas destacam-se:  - Im-
plementação de três novas 
subestações e ampliação 
de outras 15, gerando um 
acréscimo 13% da potência 
instalada nas subestações; - 
Implantação de 34,5 km de 
linhas de alta tensão, que 
interligaram os sistemas do 
Vale do Paraíba e do Alto 
Tietê; essão da EDP em São 
Paulo tem a característica 
peculiar de ser uma região 
com alto registro de descar-
gas atmosféricas. Segun-
do o Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), dos 20 
municípios do Estado com 
maior incidência de raios, 
11 estão situados na área de 
atuação da concessionária. 
E, durante o verão, com for-
tes ventos, chuvas e raios, a 
vegetação na rede torna-se 
a principal causa de inter-
rupção de energia aos clien-
tes. Para prevenção deste 
tipo de ocorrência, a EDP 
realizou em 2016: - Subs-
tituição de mais de 300 km 
de rede comum por cabea-
mento isolado (multiplex 
e spacer), que tornaram o 
sistema mais robusto para 
a melhor convivência com 
a arborização de cada re-
gião. O volume é seis vezes 
maior do que o realizado 
em 2015; - Mais de 400 mil 
podas de vegetação próxi-
ma da rede elétrica, seguin-
do as normas exigidas pelas 
secretarias de meio ambien-

te e pelo Guia de Arboriza-
ção da EDP.  Novos canais 
de atendimento: A EDP lan-
ça oficialmente o aplicativo 
EDPOnline, desenvolvido 
e customizado para uso ex-
clusivo dos clientes da con-
cessionária. Desde a tela 
inicial, com dados de iden-
tificação do consumidor e 
área de concessão, a ferra-
menta coloca à disposição 
um portfólio de funções, in-
cluindo histórico de consu-
mo, status de solicitações, 
atualização cadastral, alte-
ração de data de vencimen-
to, entre outros itens. Um 
destaque inovador do apli-
cativo é o chat online com 
atendimento 24 horas, ser-
viço que permite maior agi-
lidade no atendimento com 
o cliente. Outro novo canal 
de relacionamento com o 
consumidor é o SMS. Sim-
ples e intuitivo, os clientes 
podem realizar solicitações 
e comunicar falta de ener-
gia, seguindo os seguintes 
passos: - Enviar mensagem 
SMS para o número 33777; 
- Informar falta de energia, 
com o texto ENERGIA + n° 
da instalação; - Para solici-
tação do código de barras 
para pagamento da conta de 
luz, digitar o texto Conta + 
n° da instalação; - Para pe-
dido de religação de ener-
gia, inserir o texto Religa + 
n° da instalação. Em 2016, 
a Distribuidora também 
investiu em suas agências 
de atendimento presencial. 
Foram cinco inaugurações: 
Suzano, Caraguatatuba, Ca-
nas, Roseira e Poá, que per-
mitiram instalações mais 
modernas e confortáveis 
aos clientes. “A atualiza-
ção constante dos serviços 
prestados e dos canais de 
relacionamento com o con-
sumidor é um processo 
essencial para a EDP, que 
busca atuar com o máximo 
de excelência. Além disso, 
essas modernizações têm 
como objetivo aprimorar a 
satisfação do cliente e es-
tão alinhadas com um dos 
pilares de atuação da EDP: 
cliente, a razão de ser”, res-
salta o executivo. No perío-
do de verão, com as típicas 
tempestades, os canais de 
atendimento se tornam ain-
da mais prioritários. Como 
reforço de atuação, o call 
center da Distribuidora, que 
é gratuito e funciona 24 ho-

ras durante sete dias da se-
mana, receberá aumento de 
18% no número de atenden-
tes nos horários de maior 
volume de serviço.
Além do telefone, o cliente 
pode solicitar atendimento 
pela Agência Virtual (www.
edp.com.br), no aplicati-
vo EDPOnline, por SMS 
e receber informações re-
levantes sobre grandes 
ocorrências na página da 
Distribuidora no facebook, 
www.facebook.com/edpbr. 
Atuação técnica em dias 
de tempestade A estratégia 
operacional das equipes de 
campo é fundamental em 
dias de tempestade, pos-
sibilitando mais agilidade 
no atendimento. Com o au-
mento do efetivo em 35% 
em momentos de grande 
quantidade de ocorrência, a 
empresa traçou um plano de 
distribuição dos grupos de 
plantão em todos os muni-
cípios atendidos para, desta 
forma, diminuir o tempo 
de deslocamento dos pro-
fissionais. A parceria com 
órgãos municipais, Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros 
e Polícia também é essen-
cial. Os trabalhos são rea-
lizados conjuntamente e, 
para isso, a EDP mantém 
um canal direto de comu-
nicação com estas institui-
ções.  Litoral Norte: A EDP 
atende dois dos principais 
municípios do litoral pau-
lista (Caraguatatuba e São 
Sebastião), cidades que, 
durante as férias de fim de 
ano, tornam-se destino de 
muitas famílias e turistas. 
Para garantir que não haja 
falhas no fornecimento de 
energia durante os festejos, 
a EDP realizou, além de 
obras e ações preventivas, 
um planejamento específico 
para a região. Entre o Ré-
veillon e o Carnaval, have-
rá reforço no contingente de 
atendimento técnico, com 
26 equipes de manutenção 
de rede atuando regionali-
zadas ao longo dos 110 km 
de costa, visando reduzir o 
tempo de deslocamento e 
otimizando o atendimento 
aos clientes, em caso de ne-
cessidade. Grupos especia-
lizados estarão de prontidão 
nas subestações que abas-
tecem os municípios e uma 
subestação móvel também 
estará disponível para uso 
em situação de emergência.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 91, Termo nº 6451
Faço saber que pretendem se casar VITOR LAZARINI e BRUNA BERTONI 
AMARO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nasci-
do em 30 de outubro de 1994, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Aurea Apparecida de Oliveira Vargas, nº 47, Ana 
Cândida, nesta cidade, filho de AILTON LAZARINI, falecido em Caçapava/SP 
na data de 28 de maio de 1995 e de MAGALÍ MARIA DA SILVA LAZARINI, 
de 48 anos, nascida na data de 8 de dezembro de 1968, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nas-
cida em 10 de fevereiro de 1996, de profissão autônoma, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MOISÉS 
VALÉRIO AMARO, de 44 anos, nascido na data de 29 de maio de 1972, resi-
dente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de PATRICIA 
BERTONI AMARO, de 39 anos, nascida na data de 26 de dezembro de 1976, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem sou-
ber 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 92, Termo nº 6452
Faço saber que pretendem se casar ANDREW MOREIRA DE MACEDO CAM-
POS DE ALMEIDA e LEYDIANE DE ALENCAR SOUZA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Caçapava - SP, nascido em 16 de novembro de 
1997, de profissão serviço obrigatório, de estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado na Rua Benedito Domingues de Souza, nº 248, Chacaras das Rosas, nesta 
cidade, filho de ARIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA, de 39 anos, nascido na 
data de 5 de maio de 1977, residente e domiciliado Caraguatatuba/SP, natural de 
São Luiz do Paraitinga/SP e de LUCIA MOREIRA DE MACEDO ALMEIDA, 
de 37 anos, nascida na data de 19 de dezembro de 1978, residente e domiciliada 
Tremembé/SP, natural de Caçapava/SP. Ela é natural de São João de Meriti - RJ, 
nascida em 27 de novembro de 1996, de profissão estudante, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Cesar Turci, nº 33, Bica da Glória, nesta 
cidade, filha de CLAUDIO DA SILVA SOUZA, de 39 anos, nascido na data de 
7 de junho de 1977 e de LÚCIA DE ALENCAR SOUZA, de 39 anos, nascida na 
data de 8 de outubro de 1977, residentes e domiciliados Tremembé/SP, natural 
de São João de Meriti/RJ. 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. 

Ano-Novo e ação humana
Paiva Netto

Com a proximidade de um novo ano, repete-se o salutar costume dos votos de 
esperança por tempos mais felizes. Na palestra que proferi em 20 de dezembro 
de 2008, transmitida pela Boa Vontade TV, pela Super RBV de rádio e internet 
(www.boavontade.com), procurei analisar esse anseio de renovação, fundamen-
tando minhas palavras nos versículos iniciais do capítulo 21 do Apocalipse de 
Jesus, segundo São João, e nos derradeiros do capítulo 22.
Visei com a mensagem demonstrar que o Livro das Profecias Finais apenas relata 
as consequências dos feitos humanos. Em nossa intimidade, escrevemos as pági-
nas do nosso destino. Logo, quanto mais educado o povo, instruído e espiritua-
lizado, melhor o rumo das nações. Como sempre ressalto: Ano-novo! Ano-bom? 
Depende de nós!
21:1 – “E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra pas-
saram, e o mar não mais existe”.
A profecia de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, anuncia profunda 
transformação batendo às portas. E se é “um novo céu e uma nova terra”, vislum-
bra-se Humanidade renovada! Contudo, aquilo que o Amor não consegue concre-
tizar a Mestra Dor comparece e apresenta a lição.
21:2 – “Eu, João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de 
Deus descia do céu, vestida como noiva adornada para o seu esposo”.
Jerusalém é um grande símbolo religioso, político e social no mundo, principal-
mente para judeus, cristãos e islâmicos, de várias etnias. Todos filhos de um mes-
mo Pai, pois assim devemos ver-nos, para, aliados, auxiliar na prevenção de tanto 
assunto que pode ser diplomaticamente afastado ou resolvido, até mesmo com 
antecedência.

A Esperança não morre nunca
Notem que João Evangelista narra Jerusalém descendo do Céu. Por que esse e não 
outro burgo? Vamos por partes: Ele era judeu. A ideia que tinha de cidade maior, 
para o seu coração crente, era Jerusalém. Também conhecia Roma. Entretanto, 
dificilmente diria: “Desce do céu a nova Roma”. Esta era metrópole culta, cos-
mopolita, porém altamente bélica. Cartago que o diga. Jerusalém possuía algumas 
dessas características. Não obstante, o seu povo acreditava num Deus único, assim 
como o Evangelista-Profeta.
Jerusalém é um encanto místico. Comove o coração da gente. Mas tem sido pelos 
milênios pretexto para tristes acontecimentos. Todavia, a Esperança não morre 
nunca, raciocínio que concebi, há mais de duas décadas, ao ver, na televisão, um 
moço lamentar haver perdido a fé no futuro. Alguns, até com motivo envinagra-
dos, retrucam: “Eu não creio nessa coisa de Esperança”. Então, o que propõem? 
O desânimo? O desprezo da criatura por si própria e por seus pares? Tem de haver 
Esperança! E, acima de tudo, vontade de realizar. Do contrário, o que lhes resta? 
Deitar e morrer? A Alma carece de bom estímulo. (...) Como dizer aos jovens que 
não alimentem a Esperança? Se o idealismo não sobreviver, que lhes sobrará? Um 
campo aberto para o esmorecimento. Todos percebem que, num mundo globaliza-
do, o mal que acontece lá (qualquer lá) poderá nos abranger. Vejam a questão da 
economia, de que poucos suspeitavam. Inacreditável, não é? (...) Outrossim, ne-
cessário se faz algo além do atual estágio do conhecimento terrestre: ligarmo-nos 
ao governo ideal que começa no Céu. Trata-se de tema que, um dia, a cautelosa 
Ciência abordará sem preconceitos. A intuição é a inteligência de Deus em nós. 
Muita vez, o que a razão demora a captar ela mais rápido alcança.
Que no novo ano busquemos na Espiritualidade Superior a bússola de nossa exis-
tência. E que haja Esperança, sim, e trabalho, de modo que ergamos para os mo-
ços condições de usufruírem um mundo mais digno, sem nunca esquecer os mais 
vividos, idade a que a maioria, com o avanço da medicina, certamente atingirá.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Comércio de Taubaté
espera aumento de 5%

nas vendas de Natal
Os próximos dias devem ser intensos para quem trabalha no comércio. A busca 
pelos presentes de Natal  já começou e, segundo o Sincovat (Sindicato do Comér-
cio Varejista), a expectativa dos lojistas é que as vendas cresçam 5%, com relação 
ao final de ano de 2015.
 

De acordo com um recente estudo divulgado pelo Nupes - Núcleo de Pesquisas 
Econômico Sociais da Universidade de Taubaté,  boa parte dos consumidores uti-
lizarão parte do 13º salário e aumentarão seus gastos com presentes com relação a 
2015. No ano passado, 7,2% disseram que iriam comprar presentes, contra  12,5% 
esse ano.
 

Para o presidente do Sincovat, Dan Guisnburg, o acordo entre a Volkswagen e o 
Sindicato dos Metalúrgicos, que garantiu na última terça-feira os empregos dos 
trabalhadores da planta de Taubaté até 2022, deixará o consumidor ainda mais 
confiante.
 

“Esse acordo reflete diretamente no comércio. Nosso consumidor já vinha mais 
confiante nos últimos meses e essa notícia acalma ainda mais os rumores de de-
semprego e pessimismo. Agora, a dica para o empresário é focar nesse final de 
ano, realizando um bom atendimento, com preços justos e produtos de qualidade, 
porque o cenário é de melhora e a expectativa é chegar nesses 5% de aumento”, 
comenta Dan.
 

Para atender os clientes, o comércio da cidade já ampliou o horário de funciona-
mento. Segundo o Sincovat, os lojistas podem trabalhar até às 22h de segunda a 
sexta-feira e até às 18h nos sábados e domingos. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

DOMESTICA
GERENTE DE LOJA
INSPETOR DE SEGURANÇA
MOTORISTA VIGILANTE
REPRESENTANTE COMER-
CIAL
TAPECEIRO DE AUTO
TÉCNICO EM MANUTEN-
ÇÃO ELÉTRICA
VISTORIADOR  VEICULAR

TODAS AS VAGAS DISPO-
NÍVEIS SÃO PARA TRABA-
LHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUA-
RAREMA E CAMPINAS. OS 
INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE 
PARA MORAR EM ALOJA-
MENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO: 
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso 
superior da Rodoviária Velha - 
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
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Teatro Metrópole
recebe espetáculo da

Escola de Dança
Dilma Gama

Prefeitura de Pinda realiza 
oficinas para elaboração do 

Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos Parque do Trabiju será 

reaberto nessa quinta 
com aula experimental

Abrigo municipal terá 
rampa projetada por 

alunos da ETEC
em Pindamonhangaba

Os alunos da Escola 
de Dança Dilma Gama 
apresentam neste fim 
de semana o espetácu-
lo de dança “Nos Ca-
minhos da Floresta…  
Olhai os Lírios do Cam-
po”, no Teatro Metrópo-
le. O espetáculo infantil 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, promoverá ofi-
cinas sobre a elaboração 
do Plano Municipal de 
Gerenciamento Integrado 
de Resíduos Sólidos (PM-
GIRS), nesta semana em 
diversos locais da cidade.  
As oficinas fazem parte 
de uma etapa importante 
no processo de elaboração 
do Plano. Ao participar, a 
população pode discutir as 
propostas e sugerir possí-
veis soluções que garan-
tam a qualidade do servi-

Nessa semana acontecerá 
a reabertura do Parque do 
Trabiju. O evento contará 
com a presença dos alunos 
da Escola Municipal Pro-
fª Ruth Azevedo Romeiro 
e  alunos do Projeto de 
Educação Ambiental Casa 
Verde, além de membros 
do Conselho Gestor do 
Parque do Trabiju. O par-
que estava fechado desde 
agosto para realização de 
reformas.
A reforma foi feita com re-
curso da Câmera de Com-
pensação do Estado de 
São Paulo, que foi usado 
para a transformação da 
guarita em um alojamen-

Os alunos da turma do 
ETIM - Ensino Técnico 
Integrado ao Médio - (Me-
cânica) da ETEC João Go-
mes de Araujo criaram um 
projeto de rampa para o 
caminhão de carregamento 
de animais do Abrigo Mu-

ocorre às 16h e o adul-
to às 20h. Os ingres-
sos podem ser adquiri-
dos na sede da escola de  
dança ou na bilheteria do 
teatro uma hora antes do 
espetáculo, por R$ 20,00 
a meia-entrada e R$ 40,00 
a inteira. A faixa etária é 

ços referentes ao manejo 
dos resíduos sólidos no 
município. Os encontros 
são abertos à toda popu-
lação, bem como a profis-
sionais da área dos setores 
industriais, caçambeiros, 
setores da construção ci-
vil, cooperativas, associa-
ções e todos os geradores 
de resíduos.
No dia 12, a oficina acon-
teceu no Centro Comuni-
tário do Castolira, às 14h; 
no dia 13, aconteceu no 
CEU das Artes, às 9h, e no 
Auditório da Prefeitura, às 
18h. O PMGIRS é um ins-

to para pesquisadores e a 
construção de uma sala de 
pesquisa. 
No dia será realizada a 
inauguração da sala de 
pesquisa, local prepara-
do para receber grupos de 
estudantes e interessados 
em trabalhar nos estudos 
e projetos relacionados ao 
parque. 
Os alunos presentes pode-
rão participar de uma aula 
experimental com o convi-
dado Júlio Cesar Voltolini, 
no qual terão a oportunida-
de de vivenciar a natureza 
presente no parque, estu-
dando sobre as condições 
e espécies de sua fauna e 

nicipal de Animais, para o 
projeto Gentec. Esse pro-
jeto foi feito em parceria 
com a Tenaris Confab, que 
está realizando a produção 
da rampa.
             Essa rampa será usa-
da para colocar animais de 

livre. A Escola de Dança 
Dilma Gama se localiza na 
Avenida Félix Guizard Fi-
lho, 909, no bairro Belém. 
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, Centro.
Mais informações pelo te-
lefone: 3624-8695.

trumento de planejamento 
estratégico municipal que 
contempla as diretrizes e 
ações para o manejo am-
bientalmente adequado e 
sustentável dos resíduos 
sólidos. Ele deverá apre-
sentar o diagnóstico da 
situação atual do sistema 
assim como as diretrizes, 
programas, projetos e 
ações para um horizonte 
de 20 anos. Quem estiver 
interessado em participar 
pode enviar uma sugestão 
por meio do site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
pmgirs.asp. 

flora.
Júlio César Voltolini é 
doutor em Biologia Ve-
getal pela UNESP de Rio 
Claro, mestre em Zoologia 
pela USP e biólogo pela 
UFSC. Membro do Conse-
lho Científico da Socieda-
de de Ecologia do Brasil, 
atualmente trabalha como 
professor na Unitau.
Quem estiver interessa-
do em visitar o Parque do 
Trabiju, precisa entrar em 
contato com o Departa-
mento de Meio Ambiente 
pelo telefone 3245-1494 
ou pelo e-mail contatotra-
biju@pindamonhangaba.
sp.gov.br. 

grande porte no caminhão 
de transporte e poderá ser 
usada em diversos mo-
delos de caminhões. No 
projeto, os alunos preza-
ram pela mobilidade e fa-
cilidade para se lidar com 
a rampa, já que este é um 
objeto pesado. A instala-
ção no Abrigo será feita 
na próxima semana, após 
a finalização da produção. 
Esse foi o projeto escolhi-
do pela empresa para ser 
produzido, entre outros 
que foram elaborados pe-
los alunos de mecânica.


