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A GAzetA dos Municípios

Economia brasileira 
está perto de sair da

recessão, diz FMI

Campos do Jordão
Deslizamento na

Vila Britânia deixa
carro suspenso

Mais da metade dos
trabalhadores vão usar 

13º nas compras de Natal

A economia brasileira 
dá sinais de que está per-
to de deixar o período de 
recessão, segundo ava-
liação do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI).   
De acordo com o fundo, a 
economia brasileira deve 
começar a se recuperar 
gradualmente a partir do 
segundo semestre deste 
ano com a aprovação de 
reformas. A conclusão está 
no relatório anual do FMI 
sobre o Brasil, divulgado 

A Defesa Civil de Campos 
do Jordão interditou na 
manhã desta segunda-feira 
(14) uma residência loca-
lizada no bairro Vila Bri-
tânia. As fortes chuvas que 
caíram durante toda a noite 
causaram deslizamento de 
terra que colocou em risco 
os moradores da casa.
Na imagem, de autoria da 
Defesa Civil, dá pra se ter 
uma ideia da situação cau-

Uma pesquisa feita pelo 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) apontou que mais 
da metade dos trabalha-
dores que recebem 13º 
salário pretendem usar o 
dinheiro nas compras de 
Natal. O levantamento foi 
realizado em todas as capi-
tais do país. 
O índice é de 52,9% dos 
que pretendem gastar pelo 
menos parte do salário 
com compras natalinas e 
desse total, 60% é do sexo 
masculino.  Entre os entre-
vistados que recebem 13º 
salário, 42,1% vão usá-lo 
em parte para compras de 

ontem (15).
No entanto, as pers-
pectivas dependem da 
aprovação de reformas 
fiscais pelo governo bra-
sileiro. Em seu relatório, 
o fundo tece elogios às 
iniciativas do governo  
Michel Temer em tentar 
recolocar o país nos tri-
lhos, com medidas como 
limitar despesas fiscais e 
a Reforma da Previdên-
cia,  mas considera alguns 
riscos internos para a recu-

sada pela queda do barran-
co que deixou suspenso 
um automóvel. Devido às 
fortes chuvas, o muro da 
propriedade ruiu e colocou 
a moradia sob risco de de-
sabamento.
Dentro da casa estavam 
três pessoas que nada so-
freram e foram retirados e 
levados em segurança para 
a casa de familiares.
Previsão do tempo - De 

Natal; 27%, não vão usá
-lo na data com compras 
e presentes; 7,5%, vão 
gastar tudo em presentes e 
comemorações; 3,3%, vão 
gastar tudo em compras, 
e 20,1% não sabem o que 
farão. 
O levantamento mostrou 
ainda que 41% dos entre-
vistados farão bicos para 
aumentar a renda e com-
prar mais presentes ou pre-
sentes melhores no Natal.
Dos 27%  
que não vão gastar o 13º 
com compras ou presen-
tes, 26,6% pretendem 
economizar. Este índice 
caiu em 2015 (31,2%) e 
2014 (46%). O número de 
pessoas que quer usar o 

peração econômica, entre 
eles, a não aprovação de 
medidas importantes.
De acordo com o fundo, a 
economia brasileira deve 
começar a se recuperar 
gradualmente a partir do 
segundo semestre deste 
ano com a aprovação de 
reformas. Para 2017, o 
FMI projeta crescimento 
de 0,5% para a economia 
e queda de -3,3% para 
2016. Com informações 
da Agência Brasil 

acordo com a agência Cli-
matempo, mais chuvas 
estão previstaA Defesa 
Civil de Campos do Jor-
dão interditou na manhã 
desta segunda-feira (14) 
uma residência localizada 
no bairro Vila Britânia. As 
fortes chuvas que caíram 
durante toda a noite causa-
ram deslizamento de terra 
que colocou a casa em ris-
co.

dinheiro para pagar dívi-
das aumentou nos últimos 
três anos: 21% em 2014, 
24,3% em 2015 e 26,4% 
em 2016 e quem quer pa-
gar impostos ou tributos se 
manteve estável em 10% 
em 2014 e 2015 e subiu 
para 11,4% neste ano.
O número de pessoas 
que pretende viajar caiu 
nos últimos três anos: 
14% em 2014, 11,1% em 
2015 e 8,2% em 2016.  
O número de pessoas que 
quer quitar dívidas para fa-
zer novas compras aumen-
tou: 3% em 2014, 5,1% 
em 2015 e 7,8 em 2016. 
Os indecisos ficaram em 
5% em 2014, 15,6% em 
2015 e 17,7% em 2016.

Governo divulga regras para 
parcelamento de dívidas de 

microempresas

O governo brasileiro pre-
para o novo conjunto de 
regras para o parcelamento 
de dívidas de microempre-
sas e empresas de peque-
no porte. Hoje, o Diário 
Oficial da União publica 
instrução normativa que 
estabelece procedimentos 
preliminares relativos à 
essas alterações. 
As mudanças estão previs-
tas na Lei Complementar 
nº 155 de 2016, sancio-
nada no dia 27 de outubro 
pelo presidente Michel 
Temer.  A nova versão da 
lei ampliou de 60 para 120 
prestações o prazo para 
pagamento das dívidas tri-
butárias.

Com o novo texto, o con-
tribuinte com débitos apu-
rados na forma prevista 
no Simples Nacional até 
a competência do mês de 
maio de 2016 - nos termos 
da nova versão da lei - po-
derá optar previamente 
pelo parcelamento, no pe-
ríodo de 14 de novembro 
de 2016 a 11 de dezem-
bro de 2016. Essa opção 
terá que ser feita por meio 
do formulário eletrônico 
“Opção Prévia ao Parce-
lamento da LC 155/2016” 
, disponível na página da 
Receita Federal na Inter-
net.
Exclusão pode ser evitada
A Receita Federal infor-

mou hoje (14) que “a op-
ção prévia tem somente o 
efeito de evitar a exclusão 
do contribuinte em virtu-
de de débitos apurados na 
forma do Simples Nacio-
nal até a competência de 
maio de 2016, e não dis-
pensa de efetuar o pedido 
definitivo do parcelamento 
a partir de 12 de dezembro 
de 2016.
De acordo com a Recei-
ta, 584.677 contribuin-
tes devedores do Simples 
Nacional receberam a 
notificação em setem-
bro de 2016. Juntos, to-
dos somam dívidas de  
R$ 21,3 bilhões, e que 
agora podem ser regula-
rizada, primeiro fazendo 
a opção prévia e, depois, 
aderindo ao parcelamento 
do Simples Nacional. 
Criado em 2006, o Super-
simples tem o objetivo de 
desburocratizar e facilitar 
o recolhimento de tributos 
pelos micro e pequenos 
empresários.
Com informações da 
Agência Brasil 
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Curiosidades

Por que a água do mar é salgada?

Durante milhares de anos, a erosão das chuvas, do vento, do mar e dos caudais dos 
rios faz com que aconteça o desgaste das rochas, fazendo com que a grande quan-
tidade de sais minerais, que as constituem, tenha desaparecido. Por sua vez os rios 
ao percorrerem os continentes trazem consigo átomos e moléculas de cloro e de 
sódio que ao se deslocarem para o mar, acabam por se alojar nas rochas. Por outro 
lado, a chuva também é responsável por dissolver os sais minerais da superfície 
terrestre e levá-los para o mar, fazendo com que aumente a concentração do sal na 
água. Assim sendo, o sal acumula-se nos oceanos devido ao processo de evapora-
ção da água, ou seja, acuando do processo cíclico de transporte de sais minerais 
para o mar e posterior evaporação das águas, o sal acaba por se ir acumulando. 
Como o sal não desaparece na água, apenas fica dissolvido, começa a acumular-se 
no mar. A repetição desse processo ao longo de centenas de milhões de anos, faz 
com que o mar se tornasse salgado, tal como o conhecemos nos dias de hoje.

Humor

A mulher entra em um restaurante e encontra o marido com outra mulher e per-
gunta:
- Você pode me explicar o que é isto?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser muito azar!
***
A catequista estava discutindo os Dez Mandamentos com seus catequizandos. De-
pois de explicar o mandamento de Honrar Pai e Mãe, ela pergunta:
- Tem algum mandamento que nos ensine como tratar os nossos irmãos e irmãs?
Um menino, o mais velho da turma, responde:
- Tem... Não matarás...
***
Todas as crianças haviam saído na fotografia da turma e a professora estava ten-
tando convencê-los a comprar uma cópia da foto do grupo como recordação e diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e quando virem a foto, 
disserem: Ali está a Catarina, hoje advogada, ou também, este é o Miguel, agora 
ele é médico!
E um aluno levanta-se e diz:
- Olhem, olhem, ai está a nossa professora e hoje já morreu...

Mensagens

Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu 
contentamento quando alguém lhe enderece palavras de afeto e simpatia e faça o 
mesmo com os outros. Mobilize o sorriso e observará que semelhante investimento 
lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e 
compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie a todos com sua pa-
lavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer magia remanescendo da 
véspera comece o dia à maneira do Sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. 
***
O verdadeiro amor não conhece fronteiras, é generoso e não faz qualquer tipo de 
distinção. Somente quem ama de verdade é capaz de superar tudo para não deixar 
morrer esse amor, mas nem sempre isso é possível. É difícil aceitar que o amor 
morreu, mas fazer o que? Isso também faz parte da vida.
***
Ser feliz? Podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem que-
rer destaque. Conserve a disciplina de teus próprios impulsos. Não faças compra 
alguma que não possas pagar. Em matéria de afeto, viva em teus compromissos. 
Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se.
***
O mundo e a vida estão se movendo através do único princípio de esforços e reali-
zações. Somos responsáveis pelo que somos hoje e, não podemos culpar ninguém. 
Não temos inimigos. Aqueles que apontam nossos erros são nossos amigos verda-
deiros. Eles estão dando dicas para a nossa futura jornada. Quanto mais receptivos 
nos tornarmos, mais ajudamos a elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tor-
narmos, mais pessoas vêem a nós.

Pensamentos, provérbios e citações

A linguagem do amor está nos olhos.

São testemunhas os olhos do que o coração.

O desapontamento é a babá da sabedoria.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.

Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.

As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.

O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
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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.

PEC 241: entenda as
polêmicas da emenda que

limita o gasto público

A medida vem causando 
muita polêmica por estabele-
cer um teto para o crescimen-
to das despesas do governo 
federal e, assim, congelar os 
gastos durante 20 anos e alte-
rar o financiamento da saúde 
e da educação no Brasil.
Por um lado, a PEC é consi-
derada necessária para redu-
zir a dívida pública do país - 
que está em 70% do Produto 
Interno Bruto (PIB, a soma 
das riquezas produzidas) - e 
tirar a economia da crise fis-
cal. Por outro, é vista como 
muito rígida e acusada por 
criticos de ameaçar direitos 
sociais.
Afinal, o que está em jogo 
com a aprovação do texto? 
O que diz a PEC?
A PEC 241 fixa para os três 
poderes - além do Ministério 
Público da União e da De-
fensoria Pública da União - 
um limite anual de despesas. 
Segundo o texto, o teto será 
válido por vinte anos a partir 
de 2017 e consiste no valor 
gasto no ano anterior corrigi-
do pela inflação acumulada 
nesses doze meses.
A inflação, medida pelo indi-
cador IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo), é a desvalorização 
do dinheiro, ou seja, o quan-

to ele perde poder de compra 
em determinado período.
Dessa forma, a despesa per-
mitida em 2017 será a de 
2016 mais a porcentagem 
que a inflação “tirou” da mo-
eda naquele ano. Na prática, 
a PEC congela as despesas, 
porque o poder de compra 
do montante será sempre o 
mesmo.
Caso o teto não seja cumpri-
do, há oito sanções que po-
dem ser aplicadas ao gover-
no, inclusive a proibição de 
aumento real para o salário 
mínimo.
Mais do que colocar as con-
tas em ordem, o objetivo da 
PEC, segundo o ministro 
da Fazenda, Henrique Mei-
relles, seria reconquistar a 
confiança dos investidores. 
A aposta da equipe econô-
mica é que a medida passe 
credibilidade e seja um fator 
importante para a volta dos 
investimentos no Brasil, fa-
vorecendo o crescimento.
O teto ameaça saúde e edu-
cação?
Um dos principais questio-
namentos é que, ao congelar 
os gastos, o texto paralisa 
também os valores repassa-
dos às áreas de saúde e edu-
cação, além do aplicado em 
políticas sociais. Para esses 

setores, a regra começa a va-
ler em 2018, usando o parâ-
metro de 2017.
A mudança foi incluída no 
relatório feito pelo deputado 
Darcísio Perondi (PMDB
-RS), relator da proposta na 
comissão especial da Câma-
ra.
Segundo os críticos, tais 
restrições prejudicariam a 
qualidade e o alcance da 
educação e da saúde no país.  
Hoje, os gastos com esses 
segmentos podem crescer 
todo ano. As despesas com 
saúde, por exemplo, rece-
beram um tratamento dife-
renciado na Constituição de 
1988, a fim de que ficassem 
protegidas das decisões de 
diferentes governos.
A regra que vale hoje é que 
uma porcentagem mínima 
(e progressiva) da Receita 
Corrente Líquida da União 
deve ir para a saúde. Essa 
porcentagem, de 13,2% nes-
te ano, chegaria a 15% em 
2020. Como a expectativa 
é de que a receita cresça, 
o valor repassado também  
aumentaria.
No relatório da PEC, esses 
15% foram adiantados para 
2017 e então ficariam con-
gelados pelo restante dos 20 
anos.
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Abaixo, você confere a programação completa com os temas que serão desenvolvi-
dos e os nomes dos convidados de cada dia. Na abertura e no encerramento do even-
to, acontece ainda uma apresentação do Coral Vozes de Taubaté.

• Quarta-f eira (16)
Temas: Mesa redonda sobre Desenvolvimento da Cultura Empreendedora nas cida-
des.
Convidados:
Carlos Santis: Publicitário, especialista em Marketing e mestre em Ciências Ambien-
tais.
Josué Brasil: Publicitário, pós-graduado em Comunicação Social e mestre em Lin-
guística Aplicada.
Rubinho Fernandes: Já atuou como Sub-Prefeito de Quiririm e como secretário de 
Desenvolvimento de Pindamonhangaba.
Felipe Pinheiro: Gestor no memorial da América Latina.

• Quinta-feira (17)
Temas: Superação dos desafios, vendas no varejo, como é ser MEI (Microempre-
endedor Individual), plano de negócio, importância da comunicação e presença das 
mídias sociais.
Convidados:
Marcela Gizzi: publicitária, proprietária da La Gizzi Jóias e vencedora do prêmio 
mulher de negócios do SEBRAE, na categoria microempreendedora.
Kally Nagaoka: Especialista em estratégias, produção e gestão de conteúdos nas mí-
dias sociais. Professora de pós-graduação na disciplina “Imagem e Reputação nas 
Mídias Sociais”.
Mediação de Jenifer Botossi, do SEBRAE.

• Sexta-feira (18)
Temas: Superação dos desafios, acesso a capital, investimento-anjo, fintechs e star-
tup, empreendedorismo, planejamento financeiro e importância do trabalho colabo-
rativo.
Convidado: 
Marcos Arruda: Fundador do Moneto, Sócio da Concil, Cofundador e investidor-an-
jo da TrustSign, fundador da BoldCron e Engenheiro Aeronáutico formado pelo ITA.
Francisco Antônio Maciel Novaes: Graduado em Ciências Contábeis e Administra-
ção de Empresas; Especialista em Administração financeira, pública e Gerência de 
cidades. Mestre em Desenvolvimento Humano: Políticas e Formação e sócio pro-
prietário da empresa Soltcon Treinamento e Consultoria financeira Ltda.
Fernanda Figueira: Mestra em gestão e desenvolvimento regional; MBA em Gerên-
cia Empresarial pela Unitau e graduada em Administração de empresas.
Mediação de Tatiane Amorim, SEBRAE.

• Sábado (19)
Temas: Bate-papo para motivação dos empreendedores
Convidado: 
André Rocha: paratleta olímpico de arremesso de peso da seleção brasileira.
Leandro Pato: Músico, produtor artístico e empreendedor social. Fundador e diretor 
executivo da produtora Solar Music e do projeto Solar Social.

• Domingo (20)
Temas: Geração de conteúdo como fonte de renda. Digital influencers, blogueiros e 
youtubers.
Convidados:
André Aquino: canal “Cozinha para machos”
Junior Guimarães e João Justi: ambos do canal “Tapa Olho Experimental”.
Alex Cursino: blogueiro, editor de moda e digital influencer do canal “Moda sem 
censura”.

Taubaté Shopping recebe 
Semana Global do

Empreendedorismo

Quem nunca ouviu a re-
petida frase “empreender 
está na moda”? Em tempos 
de reajuste da economia, 
a saída tem sido cada vez 
mais adotada, abrindo por-
tas e oferecendo soluções 
variadas para quem deseja 
ser dono do seu próprio 
negócio. E é por acreditar 
que o empreendedorismo 

funciona como um motor 
para o desenvolvimento 
econômico social, que a 
Semana Global do Empre-
endedorismo, ou SGE, ce-
lebrada em todo o mundo 
de 14 a 20 de novembro, 
vem para o Taubaté Sho-
pping. 
Com o tema “Conexões 
que transformam cida-

des”, o centro de compras 
foi um dos locais escolhi-
dos na região para receber 
o evento, que acontece em 
todo o Brasil. Serão sete 
dias de palestras e mesas 
redondas, sempre das 10h 
às 12h, em uma das salas 
de cinema da Moviecom. 
As atividades contarão 
com a participação de em-
presários, políticos, pro-
fessores, especialistas de 
comunicação e influencia-
dores digitais, entre outros 
profissionais.
Com entrada totalmen-
te gratuita, quem deseja 
participar deve apenas 
fazer uma inscrição pré-
via no site da SGE (www.
even t i ck .com.br / sge -
2016-taubate) – as vagas 
são limitadas.

Fêgo Camargo abre
inscrições de processo 

seletivo 2017

A Escola Municipal de Ar-
tes Maestro Fêgo Camar-
go vai abrir inscrições para 
processo seletivo nas áre-
as de Artes Visuais, Dan-
ça, Instrumento Musical, 
Canto e Teatro. O cadastro 
pode ser feito de 17 a 23 
de novembro, na própria 
unidade, das 8h às 11h e 
das 14h às 17h e cada can-
didato poderá inscrever-se 
apenas em um curso.
Para preenchimento da fi-
cha de inscrição, é neces-
sário levar xerox do RG ou 
da Certidão de Nascimen-
to, cópia de um compro-
vante de residência atual 
(em nome do candidato) e 
01 foto 3X4 recente. Im-
portante esclarecer que no 
ato da inscrição o aluno 
optará pelo período pre-
tendido para fazer o cur-
so e neste mesmo período 
será realizado o teste que 
acontecerá de 6 a 9 de de-
zembro. O candidato será 
informado da data e horá-
rio no ato da inscrição.

Na área de Artes Visuais, 
as vagas são dividida pelas 
modalidades: Experimen-
tal (20 vagas para o 1º ano 
destinadas às crianças de 
7 a 9 anos), Infantojuvenil 
(24 vagas para jovens de 
10 a 14 anos), Básico em 
Artes Plásticas (36 vagas), 
Básico em Cerâmica (30 
vagas). Estes dois últimos 
cursos são destinados a 
adolescentes a partir dos 
15 anos.
A área de dança (balé 
clássico), possui o Básico 
(com 60 vagas para crian-
ças a partir dos 7 anos) e 
o Técnico (com 20 vagas 
para os acima de 15 anos). 
Para a Musicalização In-
fantil são destinadas 120 
vagas para crianças de 7 
a 11 anos (divididas entre 
os períodos da manhã e da 
tarde).
Na área “Instrumento Mu-
sical” existe o curso Bási-
co para jovens a partir dos 
12 anos, com 33 vagas, em 
Viola de Arco, Violino, 

Violoncelo, Violão, Pia-
no, Trombone, Saxofone, 
Trompete, Clarinete, Flau-
ta Transversal e Tuba. E o 
curso técnico a partir de 14 
anos, com 25 vagas dispo-
níveis entre os mesmos 
instrumentos.
As aulas de Canto são 
ofertadas no nível Básico, 
com 10 vagas e Técnico, 
com disponibilidade de 
04 vagas. Ambos os mó-
dulos são indicados para 
jovens a partir dos 16 
anos que já apresentem  
maturidade do aparelho 
vocal. Na área de Teatro 
são ofertadas vagas para 
o curso de Iniciação (In-
fantil – 23 vagas e Juve-
nil -29 vagas), Básico (02 
vagas para pessoas a partir 
dos 14 anos) e Técnico (a 
partir dos 16 anos, com 20 
vagas).
Para todos os cursos de ní-
vel Técnico é requisito que 
o aluno esteja cursando ou 
tenha concluído o Ensino 
Médio. 

Taubaté divulga rota de
fiscalização dos radares

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis nesta semana.
O objetivo da fiscalização 
é dar mais transparência e 
buscar a redução do núme-

ro de acidentes de trânsito 
na cidade.
Veja a lista:
14/11 – Av. Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
Jaboticabeiras;
15/11 – Av. Dom Pedro I, 

Jardim Baronesa;
16/11 – Rua São Pedro, 
Alto São Pedro;
17/11 – Av. Nerina Pado-
vani Squarcina, Novo Ho-
rizonte;
18/11 – Av. Isauro Morei-
ra, Itaim;
19/11 – Av. Fraternidade, 
Parque Urupês;
20/11 – Av. Oswaldo Ara-
nha, Terra Nova.
 Observações: Os locais de 
fiscalização estão sujeitos 
a alterações sem aviso pré-
vio. Cada via está sinaliza-
da com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.

ACIU oferece novas vagas 
de emprego no Litoral Norte

A ACIU (Associa-
ção Comercial de Uba-
tuba) comunica aos  
interessados que está com 
uma nova e atualizada 
relação de ofertas para o 
mercado de trabalho. 
Os interessados de-

vem acessar o site da 
ACIU (http://www.
a c i u b a t u b a . c o m . b r / 
aciubatuba/default.aspx?-
c=empregos) para a reali-
zação do cadastro.
 A entidade tam-
bém comunica que o  

empregador, associado da 
ACIU, poderá  cadastrar 
suas vagas disponíveis 
gratuitamente.
 Confira as vagas: Su-
porte de TI, Auxiliar do 
Comercio - Telemarke-
ting , Motorista, Cama-
reira, Cozinheira, Copei-
ro, Auxiliar de Cozinha  
(várias vagas), Auxiliar 
de Saúde Bucal, Caixa 
para temporada (mascu-
lino), Ajudante de Servi-
ços Gerais, Entregador  
motorizado, Motorista, 
Garçonete (várias vagas), 
Serviço geral de limpeza 
(feminino), Costureira e 
Ajudante de Costureira.
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Campos do Jordão abre 
concurso na área da 

educação

6ª edição da Corrida da 
Virada Joseense está 

com inscrições abertas

Taubaté Tattoo Festival 
chega a 5ª edição com 
tatuadores de várias 

partes do país

A Prefeitura de Campos 
do Jordão abre nesta quar-
ta-feira (16) as inscrições 
para processo seletivo 
com 34 vagas na área da 
educação.
São 18 vagas para profes-
sor de diversas discipli-
nas, as outras vagas estão 
dividas para fonoaudió-

Estão abertas as inscrições 
para a 6ª e já tradicional 
Corrida da Virada Joseen-
se. O evento que encerra 
o calendário esportivo de 
2016 da cidade, acontece 
no dia 31 de dezembro, às 
8h, com corridas de 5km e 
15km e  caminhada 5km, 
com percurso na Estrada 
Municipal Pedro Moa-
cir de Almeida - Vargem 
Grande, em São José dos 
Campos, no Vale do Pa-
raíba. As inscrições para a 
6ª Corrida da Virada Jose-
ense podem ser realizadas 
através do link.
A última edição do even-
to reuniu 1.200 corredores 
com vários anos de experi-
ência, de diversas regiões 
do país, atletas amadores 

Os amantes de tatuagem 
poderão conferir as novi-
dades de setor e ver de per-
to o trabalho de tatuadores 
conhecidos na 5ª edição do 
Taubaté Tattoo Festival. O 
evento acontece nos dias 
18, 19 e 20 de novembro, 
das 10h às 22h, no Clube 
Associação de Taubaté.
Mais de 150 tatuadores 
de várias partes do Brasil 
participarão do evento, en-
tre eles Fabio Alabarce de 
São Paulo, David Alarcão 
do Rio de Janeiro e Oreia 
Francis de Elói Mendes de 
Minas Gerais. Também es-
tarão no evento os tatuado-
res do Uruguai Juan Pablo 
de Punta Del Este e Mar-
tín Padilla de Montevideo. 

logo, instrutor de braile, 
nutricionista, técnico em 
nutrição, oficial de esco-
la, orientador disciplinar, 
agente de serviços, moni-
tor de informática e auxi-
liar técnico em educação 
infantil.
Os salários de professor 
variam de R$ 11,78 a R$ 

e atletas que encerraram 
o ano com o objetivo de 
manter a saúde e qualida-
de de vida. 
“Chegamos ao sexto ano 
de prova, o que mostra o 
quanto o evento já se tor-
nou tradicional e especial 
na cidade. Vamos traba-
lhar mais uma vez para or-
ganizar a melhor estrutura 
possível para receber os 
participantes”, comentou 
Luiz Lobo representante 
da HL Eventos Esportivos.
As provas serão realizadas 
nas categorias: feminina 
e masculina para corredo-
res a partir 14 anos para a 
prova de 5km e para corre-
dores maiores de 18 anos 
para a prova de 15km. A 
prova é a última do ano 

Além disso, artistas locais 
também estão confirma-
dos, entre eles Camilo 
Camargo, Gil Rodrigues e 
Luciano Barreto.
Os convidados especiais 
do evento serão Rober-
to Matrigani, de 67 anos, 
conhecido por ter o corpo 
todo fechado em tatua-
gens, e o casal de tatuado-
res Ratto e Totolinha, do 
Rio de Janeiro, conhecido 
pelas diversas modifica-
ções corporais, com alar-
gadores, língua partida, 
retina tatuada, etc.
Na programação, além das 
presenças dos tatuadores, 
o público também poderá 
acompanhar o concurso 
dos melhores desenhos. 

13,71 hora/aula. Os de-
mais cargos, os salários 
variam de R$ 880 e R$ 
1.587,75.
As inscrições podem ser 
feitas na sede da Secretaria 
de Educação (R. Miguel 
Pereira, 235 - Vila Aber-
néssia) das 10h às 12h e 
13h às 15h

e fará parte do Circuito/
Ranking Joseense de Cor-
ridas de rua 2016. Confira: 
http://www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/esportes_e_la-
zer/circuito_joseense_de_
corridas_de_rua.aspx
O evento tem organização 
da HL Eventos Esporti-
vos e ADEEC, e patrocí-
nio da Caixa Econômica 
Federal, Tenda Atacado e 
Porto Seguro e apoio da  
Prefeitura de São José dos 
Campos, Supera, Santa 
Constância, Convention 
& Visitors Bureau, Ante-
na 1, Maranga Team, De-
cathlon, Arroz Fantástico 
e Clube de Campo Luso 
Brasileiro com supervisão 
da Federação Paulista de 
Atletismo.

Ao final de cada dia, tatu-
agens de diversas catego-
rias serão avaliadas como 
os melhores trabalhos de-
senvolvidos na conven-
ção. Nos três dias do even-
to mais de 20 categorias 
serão julgadas, entre elas 
o Pontilhismo, Free Hand, 
Caligrafia, Temas Brasi-
leiros, Realismo e Cari-
catura. Também haverá a 
tradicional eleição de Miss 
Tattoo. O ingresso para o 
5º Taubaté Tattoo Festival 
custa R$ 10 e mais 1kg de 
alimento não perecível, 
que será doado para enti-
dades carentes da cidade. 
O Clube Associação de 
Taubaté fica na Av Jucas 
Esteves, 500, Centro.

Governo pretende retirar 
de circulação veículos com 

mais de 20 anos

O governo Michel Temer 
está trabalhando em um 
programa para renovar a 
frota de veículos do país, 
informou o ministro da In-
dústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Perei-
ra. As declarações foram 
dadas após o ministro par-
ticipar da abertura do Sa-
lão Internacional do Auto-
móvel, na capital paulista.
O ministro esclareceu que 
a iniciativa fará parte do 

Programa de Sustentabili-
dade Veicular, e, segundo 
Pereira, será apresentado 
ao presidente Michel Te-
mer até o próximo mês.
“Nós temos uma frota de 
55 milhões de veículos, 
total. A ideia é ir eliminan-
do veículos de 30, 25 e 20 
anos, na média de 800 mil 
a 1 milhão por ano”, disse. 
Ele não detalhou, entretan-
to, como serão feitos os in-
centivos para que os donos 

de automóveis troquem 
seus veículos.
Financiamento para motos 
- Outro programa em aná-
lise visa facilitar o crédito 
para compra de motos. A 
medida pretende atender, 
segundo o ministro, a uma 
reivindicação da Associa-
ção Brasileira dos Fabri-
cantes de Motocicletas, 
Ciclomotores e Bicicletas 
(Abraciclo). 
“Nós estamos discutindo 
com os bancos públicos 
para financiamento, para 
melhorar a qualidade. Já 
foram feitas algumas reu-
niões com a Caixa Eco-
nômica e com o Banco 
do Brasil para melhorar o 
financiamento especifica-
mente para motos”, disse 
o ministro. 
Com informações da 
Agência Brasil

PAT de Caraguá divulga vagas para esta semana
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.
Assistente de logística de 
transporte, Auxiliar de 
enfermagem, Auxiliar de 
pessoal, Confeiteiro, Cozi-

nheira doméstica, Mecâni-
co de automóvel, Motoris-
ta de furgão, Nutricionista, 
Operador de empilhadeira, 
Padeiro, Pizzaiolo, Pro-
fessor de administração, 
Professor de inglês, Serra-
lheiro de ferro e Vendedor 
pracista.  
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-

de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.


