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A GAzetA dos Municípios

Formatura da 1ª turma 
do curso de operador

de empilhadeira de
Tremembé

Concurso de Presépios 
tem inscrições abertas 
até dia 22 de dezembro 

em Taubaté

CCZ denunciará
maus-tratos animais a 
partir desta semana

em Taubaté

Pinda mantém
festividades natalinas a 
partir de 2 de dezembro

Pela 1ª vez em Tremem-
bé, o Fundo Social de 
Solidariedade em parce-
ria com o SENAI formou 
uma turma do curso de 
operador de empilhadeira.  
O curso teve aulas te-
óricas e também prá-
ticas que foram rea-

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté está 
com inscrições abertas 
para o 26º Concurso de 
Presépios da cidade. As 
inscrições podem ser fei-

A partir desta sema-
na, os funcionários do 
CCZ (Centro de Con-
trole de Zoonoses) de  
Taubaté terão o dever 
de denunciar, por meio 
de boletim de ocorrên-

Acompanhando a abertu-
ra do comércio durante a 
noite, as festividades na-
talinas em Pindamonhan-
gaba começam no dia 
2 de dezembro. A partir 
desta data, até o dia 23 
de dezembro, Papai Noel 
e Mamãe Noel estarão na 
casinha montada na Praça 
Monsenhor Marcondes re-
cebendo as crianças e suas 
cartinhas, sempre às sex-
tas, sábados e domingos. A 
Acip – Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba – é mais uma 
vez parceira da Prefeitura 
na realização das come-
morações natalinas.
Com a situação econômi-
ca desfavorável no país, a 
regra atual na administra-
ção pública é a redução de 
despesas. No caso da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, a prioridade é pagar 
o funcionário público em 
dia e para tanto uma con-
tenção geral de despesas 
está em vigor, com ações, 
por exemplo, como a proi-
bição da realização de ho-
ras extras, exceto em casos 

lizadas no SENAI de 
Taubaté. Todo o transporte 
dos alunos, foi gratuito e  
custeado pela Secretaria 
de Ação Social.
A entrega dos certifica-
dos aconteceu no último 
dia 26 de outubro com as 
presenças da Secretária 

tas até o dia 22 de dezem-
bro, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 12h e das 14 
às 17h, no Centro Cultural 
(sede da secretaria), que 
fica na praça Coronel Vito-

cia, os animais que che-
garem com sinais de  
maus-tratos no local. 
A ocorrência, quan-
do existente, deverá ser  
instruída de fotos e lau-
do pericial, elabora-

emergenciais, entre outras.
Dessa forma, houve uma 
redução da comemoração 
natalina, com a realização 
dos eventos centralizada 
na Praça Monsenhor Mar-
condes e com a retirada 
do Paradão de Natal da 
programação, que esta-
va previsto para o dia 25. 
“Conseguimos manter 
nossas festividades nata-
linas, mesmo que reduzi-
da, até mesmo como uma 
forma de colaborar com o 
comércio, pois o aumento 
das vendas nesta que é a 
principal época do ano, fa-
vorece a cidade como um 
todo”, explicou o secretá-
rio de Administração da 
Prefeitura.
Preparativos: O Departa-
mento de Cultura vem re-
alizando diversas reuniões 
desde o início do ano, para 
garantir a comemoração. 
“Temos a sensibilidade de 
entender que a festividade 
natalina é muito ligada ao 
imaginário infantil, por 
isso vamos manter o aten-
dimento do Papai Noel e 
da Mamãe Noel na Praça 

de Ação Social e Presi-
dente do Fundo Social,  
Andrea Vaqueli e a Coor-
denadora de Relaciona-
mento com a Indústria do 
SENAI, Sabrina Simões 
Machado Serapião.
O curso teve um total de 
32 horas / aula.

riano, 1, no Centro. O edi-
tal está disponível no site 
da administração munici-
pal: www.taubate.sp.gov.
br. Mais informações pelo 
telefone: (12) 3629-5868.

do pelo médico vete-
rinário responsável. A 
iniciativa do prefeito Paulo  
Miranda vai ao encontro 
de pedidos de entidades 
protecionistas dos ani-
mais.

central, e estamos bus-
cando parcerias para con-
tinuar fazendo uma festa 
bonita para a população”, 
afirmou o diretor de Cultu-
ra da Prefeitura.
Os preparativos para o 
Natal já tiveram início na 
Praça Monsenhor Mar-
condes, com a montagem 
da casinha, construção do 
gazebo em cima do chafa-
riz e instalação das man-
gueiras de led nas árvores. 
Será construída, ainda, 
uma manjedoura na casca-
ta, para receber o tradicio-
nal presépio.
Nos próximos dias, tam-
bém receberão iluminação 
natalina a Praça do Cru-
zeiro e a Praça da Bíblia, 
além da Praça do Cisas, 
em Moreira César.
A programação de Natal 
está sendo finalizada. Co-
rais, escolas de dança e 
outros artistas da cidade 
que tiverem interesse em 
utilizar o espaço do gazebo 
para apresentações podem 
entrar em contato com o 
Departamento de Cultura, 
pelo telefone 3642-1080. 
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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.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE LIMPEZA – INDUS-
TRIAL
BORDADEIRA
COSTUREIRA
COZINHEIRA(O) COMERCIAL
COZINHEIRA(O) INDUSTRIAL
DIVULGADOR
INSTALADOR DE ALARMES PARA 
RESIDÊNCIAS E COMÉRCIOS
INSTALADOR DE AR-CONDICIO-
NADO
INSTALADOR DE CALHAS

Balcão de Empregos de Taubaté 
Relação de Vagas desta semana

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

Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas no Balcão de Empre-
gos de Taubaté, entrar em contato por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSIVAMENTE, para EM-
PRESAS.
*O Balcão de Empregos não tem autorização para passar detalhes sobre as vagas 
por telefone a munícipes interessados em concorrer a vagas de empregos*.

LAVADEIRA (COM EXPERIÊNCIA 
NA ÁREA COMERCIAL)
MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUS-
TRIAIS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
OPERADOR DE RETROESCAVA-
DEIRA
PADEIRO CONFEITEIRO
PASSADEIRA (COM EXPERIÊNCIA 
NA ÁREA COMERCIAL)
PIZZAIOLO
SALGADEIRA
SUSHIMAN
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Prefeitura de Taubaté 
entrega novas viaturas a 
Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Taubaté 
irá realizar a cerimônia de 
entrega de 11 novas via-
turas para a Guarda Civil 
Municipal e Defesa Civil, 
no próximo dia 16, quar-
ta-feira, às 10h, na sede 
do Executivo. Na ocasião 
também será formalizada 
a nomeação de servidores 
de carreira para os cargos 
de comando da guarda.
Os automóveis modelos 

S10, Siena, Pálio e Voya-
ge serão utilizados para 
agilizar o atendimento de 
ocorrências tanto da guar-
da, que tem como premis-
sa proteger o patrimônio 
público e intensificar as 
rondas próximas às unida-
des escolares, reforçando a 
entrada e saída de alunos, 
como também conferir 
agilidade à Defesa Civil 
que poderá deslocar-se 

para diversos pontos do 
município.
Os veículos foram aluga-
dos em um investimento 
de R$ 404.610,00/ ano 
pela administração muni-
cipal, em um contrato que 
tem validade por 12 me-
ses. O sistema de aluguel 
é mais vantajoso financei-
ramente, já que toda a ma-
nutenção do veículo fica a 
cargo da contratada.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº 271

                      Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, 
do art. 48 da Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando pro-
porcionar a transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São 
Bento do Sapucaí torna público que  realizará às 17:00 horas do dia 18 de 
novembro de 2016, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito 
a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projeto de Revisão de 
Ações do Orçamento de 2016. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem.

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Câmara

Ver. José Donati Nunes
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO
DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2017

 DO MUNÍCIPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, 
mediante incentivo à participação popular na aprovação da LOA – Lei Or-
çamentária Anual para o exercício de 2017 do Município de São Bento do 
Sapucaí, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público 
que será realizada, a partir das 17h30min do dia 18 de novembro de 2016, 
no Plenário da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os 
interessados e a população do município.

Ver. Paulo Cândido Ribeiro – Presidente da Câmara
Ver. José Donati Nunes – Presidente da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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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

Campos do Jordão abre
concurso na área

da educação

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 

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-

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 

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$ 

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.

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

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 

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.


