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NovaDutra oferece
tratamento dentário

gratuito a caminhoneiros 
em Roseira

A CCR NovaDutra se 
mostra preocupada com a 
saúde bucal dos caminho-
neiros que trafegam pela 
Via Dutra. Assim, uma 
unidade móvel localizada 
no km 81,9 da via Dutra, 
na pista sentido Rio de 
Janeiro, em Roseira (SP) 
oferece tratamento den-
tário gratuito para os pro-
fissionais do volante, com 
atendimentos preventivos 
e de urgência.
O trailer Odontológico 
oferece aos profissionais 
da estrada os serviços 
disponíveis  como aplica-
ção de flúor, restauração, 
raspagem de tártaro e ex-
trações simples, além de 
atendimentos de urgência 
para os caminhoneiros que 
chegam com dor ao con-
sultório. De janeiro a maio 

de 2016, já foram realiza-
dos mais de dois mil pro-
cedimentos gratuitos em 
679 profissionais. Entre os
 Segundo Carla Fornasaro, 
gestora de Relações Insti-
tucionais e de Sustentabi-
lidade da CCR NovaDu-
tra, os serviços prestados 
pelo Trailer Odontológico 
são de extrema importân-
cia para a saúde do cami-
nhoneiro. Estudos indicam 
que a saúde bucal inter-
fere e muito na causa de 
muitas doenças. “Nossa 
preocupação é dar condi-
ções aos profissionais que 
estão na rodovia e que 
não possuem tempo, nem 
condições para realizarem 
tratamentos. Nossa meta é 
seguirmos ajudando na re-
dução dos níveis de cáries 
e de doenças periodontais 

dos caminhoneiros e acre-
ditamos que o trabalho do 
Trailer Odontológico tem 
contribuído para isso”, co-
mentou Carla.
O atendimento é  gratuito, 
por meio da CCR Nova-
Dutra em parceria com a 
Interodonto, o tratamento 
dentário acontece em uni-
dade móvel estacionada 
no posto de serviços Arco 
Íris. No local, os profis-
sionais do volante ainda 
recebem orientações rela-
cionadas à higiene bucal.
Horários: segundas e quar-
tas-feiras: das 8h às 18h; 
terças e quintas-feiras: das 
7h às 17h; e sexta-feiras: 
das 9h às 17h.Local: esta-
cionamento do posto Arco 
Íris, no km 81,9 da via Du-
tra, na pista sentido Rio de 
Janeiro, em Roseira (SP).

Seleção de concurso 
de moda realizado  

no Taubaté Shopping

 Nesta sexta-feira 
(29), das 15h às 17h30, o 
Taubaté Shopping recebe-
rá uma fase do processo 
de seleção para o concurso 
Atroveran Mega Model, 
promovido pela agência 
Mega Model Brasil em 
parceria com a RedeTV! e 
a Atroveran.
 O projeto, que pre-
tende quebrar os padrões 
de beleza estabelecidos 
pela sociedade, vai ele-
ger a mais nova estrela 
do Brasil, considerando 
quesitos que vão além da 
aparência física.  As ava-
liações e a seleção das pré-
finalistas são feitas dentro 
de um ônibus itinerante 
– que passará por mais 
de 300 cidades de todo o 
País, incluindo Taubaté. 
 A final da competi-
ção será disputada em uma 
casa localizada na cidade 
de São Paulo, na qual as 
garotas ficarão confina-
das por oito semanas. Lá, 
elas terão orientação para 
aprimorar seus próprios 
atributos e serão avaliadas 
pela convivência em gru-
po e por diferentes provas. 

Além de prêmios que so-
mam mais de R$ 1 milhão, 
as três primeiras coloca-
das ganharão também um 
contrato exclusivo com a 
agência. Todas as etapas 
do concurso estão sendo 
transmitidas em um pro-
grama da RedeTV!.
 As interessadas 
precisam ter de 16 a 30 
anos e devem retirar a fi-
cha de inscrição no ônibus 
do concurso ou baixá-la 
pelo site www.atroveran-
megamodel.com.br e en-
tregá-la no local, acom-
panhada de duas fotos: 
uma de rosto e outra de 
corpo, em roupa de banho. 
 Menores de idade 
deverão levar autoriza-
ção do responsável legal e 
comprovante de frequên-
cia escolar.
 Taubaté Shopping
 Com uma área 
construída de mais de 42 
mil metros quadrados e 
um público anual de mais 
1 milhão de pessoas, o 
Taubaté Shopping está há 
26 anos na região e gera 
cerca de 3 mil empregos 
diretos e indiretos. Sua 

infraestrutura inclui 200 
lojas satélites, nove lojas 
âncoras, três megalojas, 
cinco salas de cinema da 
rede Moviecom (três delas 
com tecnologia Moviecom 
X), boliche, a mais com-
pleta praça de alimentação 
da região, supermercado, 
academia, faculdade e 
mais de mil vagas de es-
tacionamento. Inaugura-
do em 9 de novembro de 
1989, o empreendimento 
é administrado pela AD 
Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
 A AD Shopping, 
maior administradora in-
dependente de shopping 
centers do País, está pre-
sente em todas as regiões 
brasileiras. Com 25 anos 
de experiência e foco em 
planejamento, comerciali-
zação e gestão de shopping 
centers, a AD administra 
um patrimônio de R$ 5,3 
bilhões. São mais de 5 mil 
lojas, em 1,9 milhão de m² 
de área construída e 790 
mil m² de área bruta lo-
cável. Visite: www.adsho-
pping.com.br.

Gerdau de Pinda  
arrecada 800 peças na  

Campanha do Agasalho
 A Gerdau, por 
meio da Unidade de Pin-
damonhangaba, realizou 
Campanha do Agasalho e 
arrecadou 800 peças, en-
tre roupas e cobertores. 
A iniciativa mobilizou os 
colaboradores da Usina ao 
longo do mês de julho e 
irá contribuir para um in-
verno mais aquecido para 
a comunidade carente da 
região. As doações foram 
entregues à Prefeitura de 
Pindamonhangaba, que 

destinará os itens para 19 
instituições que atendem 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.
 Sobre a Gerdau
 A Gerdau é líder no 
segmento de aços longos 
nas Américas e uma das 
principais fornecedoras de 
aços especiais do mundo. 
No Brasil, também pro-
duz aços planos e minério 
de ferro, atividades que 
estão ampliando o mix de 
produtos oferecidos ao 

mercado e a competitivi-
dade das operações. Além 
disso, é a maior recicla-
dora da América Latina 
e, no mundo, transforma, 
milhões de toneladas de 
sucata em aço, reforçando 
seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentá-
vel das regiões onde atua. 
As ações das empresas 
Gerdau estão listadas nas 
bolsas de valores de São 
Paulo, Nova Iorque e Ma-
dri.

Jogos Regionais
São José dos Campos 

chega aos 200 pontos e 
folga na liderança

Seguem as competições 
da 60ª edição dos Jogos 
Regionais de Caragua-
tatuba, mas o que já era 
previsível começa a se 
confirmar com a folga 
de São José dos Cam-
pos na pontuação.   
 Mesmo com o 
crescimento de outras ci-
dades que investiram forte 

em suas equipes, a capital 
da RMVale vai confirman-
do seu favoritismo a 4 dias 
do término das competi-
ções.
 Após o encerra-
mento de 23 modalidades, 
São José permanece no 
topo da tabela, agora com 
200 pontos. Mogi das Cru-
zes está na segunda colo-

cação com 143, enquanto 
Jacareí vai se firmando em 
3º lugar, com 117 pontos.
 Na Segunda Divi-
são dos jogos, a liderança 
está com Franco da Rocha, 
que chegou a 144 pontos, 
perseguida por Poá que 
soma 118. No terceiro lu-
gar está Ubatuba, com 85 
pontos.
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Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entretanto nos 
meses de abril e outubro movimento turístico diminui muito. Poucos sabem que 
uma das paisagens mais belas apresenta-se justamente no inverno baiano. A Cha-
pada Diamantina compreende as cidades de Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, 
Vale do Capão, Muergê, Palmeiras, Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas 
naturais incompatíveis com a Cachoeira do Mosquito e a Gruta da Paixão, perfeita-
mente combinadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 metros. 
O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma linda lagoa. O Poço 
Azul é uma caverna com 16 metros de profundidade com água cristalina para nadar 
e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de Porto Seguro vive o turismo baia-
no, há muito mais para ser explorado, por um preço geralmente baixo, em meio de 
vitorias régias, samambaias d’água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.
***
A luminosidade e os raios emitidos pela telinha, de perto ou de longe, não causam 
danos permanentes aos olhos de ninguém. O máximo que pode acontecer, momen-
taneamente é um cansaço das vistas ou um ressecamento do globo ocular, porque a 
pessoa “vidrada” na programação acaba diminuindo a freqüência das piscadas, Ler 
com pouca luz ou dentro de um carro em movimento pode até causar dor de cabeça, 
tontura e outros desconfortos, mas também não estraga a capacidade da visão.

Humor

Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo, é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo, é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fala uma frase com o verbo 
hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O professor de ciências era muito nervoso. Um dia ele levou para a aula uma pata 
de um pássaro. Apontou para um aluno e perguntou:
- Olhando esta pata de pássaro, responda-me qual é a família, gênero e espécie do 
animal?
- Como é que eu vou saber tudo isso só com uma pata?
- Seu ignorante. Gritou o professor. Você está suspenso!
E pegando uma caneta e papel perguntou ao aluno:
- Qual é seu nome completo?
O menino estendeu a mão para o professor e disse:
- Adivinha?

Mensagens

Por mas inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde 
na arrogância, A humildade ainda é parte mais bela da sabedoria.
***
Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas de lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessaria-
mente se reconciliar, Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. Se o 
que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato sim-
bólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e se o 
orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.
***
Toda satisfação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu con-
tentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mes-
mo para com os outros. Mobilize o capital do 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 os fami-
liares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa 
remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do Sol, esquecendo a sombra e 
brilhando de novo.

Pensamentos, provérbios e citações

O pensamento é escravo da vida e a vida o bobo do tempo.

A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Quem ama a vida é amado pela vida.

A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.

Enfrentamos a força física com a nossa força moral.

Só refletimos quando somos confrontados com um problema.

É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.

Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.

Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
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EXPEDIENTE

Passagem da Tocha  
Olímpica em Ilhabela  

reúne milhares de  
pessoas na Vila

 Quem marcou 
presença na Vila, centro 
histórico do município, 
na manhã desta segunda-
feira (25/7), prestigiou 
um momento único para 
o arquipélago de Ilhabela. 
A passagem do principal 
símbolo das Olimpíadas, 
a Tocha Olímpica, reu-
niu milhares de pessoas. 
 “Nossa cidade está 
de parabéns. Os atletas 
ilhabelenses representa-
ram muito bem o nosso ar-
quipélago. É um momento 
histórico para o nosso mu-
nicípio. Boa sorte a todos 
os atletas durante as Olím-
piadas”, disse o prefeito 
Toninho Colucci.
 Antes do início da 
passagem da Tocha Olím-
pica, a banda TomCats 
agitou o público presente 
com grandes sucessos. Na 
sequência, com chegada 
do Fogo Olímpico, a tocha 
foi acesa no Píer da Vila 
e fez o seu primeiro tra-
jeto: uma volta em frente 
à Vila a bordo do Veleiro
-Escola “Charlie Bravo”, 
simbolizando a vocação 
náutica da cidade, a Ca-
pital Nacional da Vela. 
 A tocha foi condu-
zida pelo velejador Ma-
theus Oliveira, pentacam-
peão brasileiro na classe 
Optimist e com participa-
ções importantes em com-

petições nacionais e inter-
nacionais.
 Depois, o segundo 
condutor, João Rezende 
de Souza Filho, o Mestre 
Rezende, carregou a tocha 
do píer da Vila até a Igre-
ja Matriz, passando pela 
“Rua do Meio”. Rezende 
tem sob sua responsabi-
lidade um projeto social 
para mais de 400 alunos 
com aulas de jiu-jítsu por 
diversos bairros da cidade.
 Na Matriz, a tocha 
foi conduzida por Edivan-
do de Souza Cruz, contor-
nando toda a Praça Coronel 
Julião até o palco montado 
na Praça das Bandeiras. 
 O ilhabelense Edi-
vando foi tetracampeão 
brasileiro de mountain 
bike, além de disputar di-
versas competições impor-
tantes no cenário interna-
cional, como Olímpiadas 
e Jogos Sul-Americanos e 
Pan-Americanos. O espor-
tista já foi campeão pan-a-
mericano na categoria jú-
nior; medalha de prata nos 
Jogos Pan-Americanos em 
2003; e duas vezes vice-
campeão dos Jogos Sul-A-
mericanos.
 No palco, a tocha 
foi recebida por diver-
sos atletas ilhabelenses 
e por autoridades locais. 
 O velejador Bruno 
Oliveira, que começou a 

velejar aos 12 anos na Es-
cola de Vela de Ilhabela e 
em pouco mais de 15 anos 
de carreira conseguiu im-
portantes títulos, como a 
medalha de prata no Pan 
2011, no México, além de 
títulos nacionais, sul-ame-
ricanos e mundiais, foi um 
dos escolhidos para a foto 
oficial com a Tocha Olím-
pica. Além dele, também 
participaram as medalhis-
tas olímpicas do vôlei fe-
minino, Ida Álvarez e Ana 
Lúcia. As fotos oficiais do 
município foram feitas na 
Fazenda Municipal Enge-
nho D’Água, na Ponte Es-
taiada da Ciclovia da Orla 
na Barra Velha e na Nova 
Entrada da Cidade. A pas-
sagem por Ilhabela teve 
cobertura da imprensa na-
cional e internacional.
 Os Jogos Olímpi-
cos Rio 2016 serão dispu-
tados entre 5 a 21 de agos-
to, com a presença de 206 
países e aproximadamente 
10,5 mil atletas, que dis-
putarão 306 medalhas em 
136 provas femininas, 161 
masculinas e nove mistas. 
Importante lembrar que 
logo após o encerramento 
dos Jogos Olímpicos o Rio 
de Janeiro também será 
sede, de 7 a 18 de setem-
bro, dos Jogos Paralímpi-
cos 2016, que terão a par-
ticipação de 4,5 mil atletas
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Baixa qualificação torna o 
mercado de trabalho ainda 

mais desafiador para o
jovem brasileiro

Investir em aprendizagem é 
essencial para jovens conse-
guirem colocação em meio à 
crise
A mercado de trabalho bra-
sileiro está enfrentando uma 
das piores crises das últimas 
décadas, e diante do corte se-
vero de vagas, a população 
mais jovem e menos quali-
ficada é a mais impactada 
– o relatório divulgado no 
início do mês pela Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) denota preo-
cupação especial com essa 
parcela da população: com 
o país ocupando a pior posi-
ção em relação à criação de 
empregos em 2016, medidas 
urgentes devem ser tomadas 
para evitar que jovens inex-
perientes e com baixa quali-
ficação profissional fiquem à 
margem do mercado. Neste 
âmbito, investir em progra-
mas de estágio e aprendiza-
gem são estratégias válidas 
– ainda que o mercado esteja 
mais restritivo, essas opor-
tunidades são, muitas vezes, 
direcionadas exclusivamente 
para essa parcela da popula-
ção e, por serem mais flexí-
veis, são a principal porta de 
entrada de estudantes para o 
emprego formal e qualifica-
ção profissional.
Perspectiva é pior para me-
nos qualificados
No relatório intitulado “Pers-
pectivas para o Emprego 
2016”, a OCDE prevê um 
cenário que já configura a 
realidade de muitos jovens 
brasileiros: com o agrava-
mento da crise, muitos preci-
saram ingressar no mercado 
de trabalho, seja para com-
plementar a renda familiar 
ou custear os estudos. Para 
a Organização o alto índice 
da parcela classificada como 
“vulnerável” – jovens que 
além de não estarem empre-
gados, não estudam ou não 
estão investindo na formação 
profissional é o mais alar-
mante para o país. Estima-se 
que 10,6% dos brasileiros 
entre 15 e 29 anos não pos-
suem formação básica (ensi-
no médio) e correm um sério 
risco não conseguirem aden-
trar no mercado encolhido 
pela crise. O número é quase 
o dobro da média observada 
pela entidade que desde 2014 
já alertava quanto a necessi-
dade de medidas urgentes 
para melhorar a perspectiva 
profissional do jovem. Dian-
te do desempenho do país no 
relatório da própria OCDE 
(o país ocupou a pior colo-
cação entre 44 países quan-
to à criação de empregos), 
neste momento a preocupa-
ção se volta especialmente 
para aqueles que, diante das 
dificuldades econômicas, se 
veem obrigados a abando-
nar os estudos. Além disso, 
os efeitos negativos sob essa 
parcela da população podem 
perdurar muito mais do que 
a própria crise, por não te-
rem a chance de desenvolver 
uma profissão e seguir uma 

carreira, esses indivíduos se 
tornam menos competitivos 
mesmo após o país ter supe-
rado esse momento adverso.
Desemprego é menor entre 
os jovens com mais estudo
Ainda que o jovem mais qua-
lificado também enfrente di-
ficuldades ao procurar vaga, 
os números são mais favo-
ráveis em comparação com 
aqueles que não tem alguma 
formação – a última amos-
tragem da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (Pnad 
Contínua do IBGE) aponta 
entre a população desocupa-
da, os trabalhadores de nível 
superior representam 9,2%, 
muito abaixo dos 38% apre-
sentados por aqueles com en-
sino médio completo. Dentre 
aqueles que ainda estão em 
curso de formação, a taxa de 
desemprego é de 6,4% entre 
os estudantes de nível supe-
rior contra 11,7% do nível 
médio. Porém, é preciso des-
tacar que diante do cenário 
adverso, possuir um diploma 
não é garantia de colocação 
– se no comparativo as pers-
pectivas são favoráveis, a 
realidade, especialmente nos 
grandes centros urbanos, é de 
grande concorrência mesmo 
entre os mais qualificados.
Qualificação x Experiência
Em todos os casos existe um 
consenso entre os especialis-
tas: investir em educação é 
essencial para concorrer no 
mercado atual. Tanto para o 
profissional experiente quan-
to para o jovem que busca 
uma colocação, trabalhar as 
habilidades e destacar suas 
aptidões é mais do que de-
sejável, é essencial. Para o 
gerente de recursos humanos 
Rafael Pinheiro é preciso en-
tender que as empresas estão 
mais seletivas e priorizando 
profissionais mais bem pre-
parados “O próprio cenário 
atual permite às empresas se-
rem mais criteriosas em seus 
processos devido à grande 
oferta de profissionais. Além 
disso, o candidato qualifica-
do está mais apto a colaborar 
com a otimização e inovação 
de processos dentro da em-
presa – fatores extremamente 
importantes nesse momento 
em que boa parte delas conta 
com uma quadro mais enxu-
to.” – explica.
Porém, para o jovem, esse 
não é o único desafio: com 
o mercado mais exigente, a 
inexperiência se torna um 
dos maiores entraves. Muitas 
vezes, ele compete por va-
gas com trabalhadores muito 
mais experientes e, mesmo 
com um bom currículo, não 
consegue a colocação. Para 
o consultor, o jovem deve 
ser estratégico, e buscar as 
oportunidades certas: “Mes-
mo quando o jovem possui 
alguma qualificação, se ele 
não tem experiência, se torna 
pouco competitivo no mer-
cado formal. Nesse âmbito, 
os programas de estágio são 
as melhores opções para os 

jovem adentrar no mercado. 
Ainda mais em momentos 
de crise, procurar um estágio 
pode ser muito mais efetivo 
do que concorrer por vagas 
tradicionais.” Para Pinheiro, 
a grande vantagem é que, 
além de não exigirem expe-
riência, esses programas pre-
param o jovem para o merca-
do formal a curto prazo.
Jovem qualificado é melhor 
remunerado
Participar desses programas 
confere ao jovem muito mais 
do que a oportunidade de 
adquirir experiência, muitas 
vezes, o estágio também ofe-
rece melhor remuneração em 
comparação com o mercado 
formal. De acordo com o 
último levantamento do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho, o 
saldo positivo na criação de 
vagas de trabalho formal se 
restringe aquelas que ofere-
cem remuneração de até um 
salário mínimo. Em contra-
partida, dados do mercado 
apontam que os programas 
de estágio, especialmente os 
direcionados para os jovens 
mais preparados, muitas ve-
zes estão acima dessa média. 
De acordo com Tiago Mavi-
chian, diretor da Companhia 
de Estágios, esse é outro mo-
tivo para o jovem recorrer à 
essa oportunidade “Para o 
estudante do nível superior 
os valores de bolsa-auxílio 
(remuneração dos estagiá-
rios) podem variar entre R$ 
1.000,00 e 1.800,00 – os 
valores maiores são para os 
últimos anos de gradua-
ção e ter inglês é um ótimo 
diferencial. Mesmo para 
aqueles que estão iniciando 
e fazendo um curso técnico, 
por exemplo, existem vagas 
com remuneração acima de 
um salário mínimo. O mais 
importante é que o jovem 
siga investindo na qualifica-
ção e no desenvolvimento 
de habilidades, pois esse é 
o principal diferencial entre 
os candidatos ao estágio.” 
Além disso, o especialista 
aponta que a grande vanta-
gem dessas vagas é que elas 
são oferecidas em empresas 
de médio e grande porte, que 
normalmente reservam vagas 
para efetivação dos melhores 
participantes ao fim do pro-
grama e, mesmo em caso de 
não efetivação garantirão ao 
estagiário recém formado 
chances muito maiores de se 
colocar, pois agora tem uma 
boa experiência no currículo. 
Outro ponto que merece des-
taque é que esses postos são 
voltados especialmente para 
o preparo do jovem, servin-
do de estímulo à continuida-
de dos estudos e inserção na 
carreira. Todos esses fatores 
evidenciam ainda mais a ne-
cessidade do investimento 
em aprendizado e qualifica-
ção da parcela mais jovem 
da população.
Fonte: Companhia de Está-
gios | PPM Human Resour-
ces

COMUNICADO: Auxílio Transporte

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí informa a todos os estudantes, 
residentes neste município e que recebem auxílio transporte, que a partir do mês 

de Agosto o cadastro precisará ser atualizado para que todos continuem recebendo 
este auxílio.

Desta forma, solicitamos que seja entregue, no Departamento de Educação, a De-
claração que comprove que o aluno continua matriculado/frequente na faculdade e 

o Calendário Escolar do segundo semestre.
O prazo para entrega será até o dia 10/08/2016.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra republi-
cada a Licitação na modalidade CONVITE nº 15/2016, Processo nº 25/2016, para 
Contratação de Empresa para Reparos Mecânicos. Abertura da Sessão Pública dia 
03/08/2016 às 09:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 02/08/2016, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital 
estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA 
LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°033/2016 - Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para a prestação de serviço de conexões de acesso contínuo à internet (IP Dedi-
cado). Data da realização: 09/08/2016 às 10:00 hs. Local da realização: P.M.S.L.P., Pça 
Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.
saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Caraguá a Gosto movimenta 
setor gastronômico 

Após as férias de julho, 
período em que foi regis-
trado um aumento na mo-
vimentação turística da 
cidade, o Governo Muni-
cipal, por meio da Secre-
taria de Turismo e seus 
diversos parceiros, aposta 
no Caraguá a Gosto como 
um estímulo à economia 
na baixa temporada e uma 
opção de lazer para mora-
dores.
 De acordo com o Secre-
tário Municipal de Tu-
rismo, André Procópio, 
a continuidade do evento 
incentiva o aprimoramen-
to dos serviços gastronô-

micos na cidade, valori-
za o setor e atrai turistas 
neste período de baixa 
temporada. “O Caraguá a  
Gosto se fortalece a cada 
ano, graças à maior par-
ticipação e envolvimento 
do setor comercial e ou-
tros parceiros, estimula o 
profissionalismo das di-
versas áreas envolvidas na 
organização do evento”, 
comentou.
O evento será realizado 
no período de 1º de agos-
to a 4 de setembro. Este 
ano, 30 estabelecimen-
tos, entre restaurantes,  
quiosques, pizzarias e ba-

res concorrem a prêmios 
de Melhores em: Sabor da 
Praia, à La Carte, Comida 
de Boteco e Melhor Pizza, 
com pratos criados espe-
cialmente para o Festival.
Os critérios para a avalia-
ção dos pratos são a cria-
tividade, o sabor, a apre-
sentação e o ambiente.  
A inovação este ano foi 
a categoria Sabor da 
Praia. Ao saborear o pra-
to, o público atribuirá  
notas de 5 a 10 e a partir da 
melhor média obtida nos 4 
quesitos, serão premiados 
um estabelecimento e um 
chef de cada categoria.
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Alckmin inicia obras do 
novo Hospital Regional

do Litoral Norte
Localizado no município 
de Caraguatatuba, a unida-
de contará com 186 leitos 
e será referência para toda 
a região do Litoral Norte 
do Estado
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo inicia, 
nesta segunda, 25 de julho, 
as obras do novo Hospital 
Regional do Litoral Norte, 
em Caraguatatuba. A uni-
dade integra o programa 
estadual “Saúde em Ação” 
e terá um investimento de 
quase R$ 200 milhões, en-
tre obras, equipamentos e 
mobiliário, viabilizados 
por meio de uma parceria 
inédita com o BID (Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento).
O processo de licitação das 
obras contou com a parti-
cipação de seis empresas e 
a proposta vencedora foi a 
do Consórcio CDG/Plano-
va, com valor final de R$ 
149 milhões para execu-
ção das obras. Ainda serão 
investidos cerca de R$ 47 
milhões para compra dos 
equipamentos e mobiliá-
rios. O prazo previsto para 
conclusão da obra é 24 
meses.  
O novo hospital presta-
rá atendimento integral e 
humanizado aos pacientes 
em urgência e emergência, 
internações agudas e ci-
rurgias eletivas, de forma 
regionalizada. A unidade 
será totalmente voltada ao 
atendimento gratuito dos 
usuários do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e será 
referência para os muni-

cípios de Caraguatatuba, 
Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela.
Na alta temporada, a re-
gião recebe um acréscimo 
de população flutuante 
cinco vezes maior que a 
local, o que contribui no 
aumento da necessidade 
de assistência hospitalar.
Com uma área construída 
de aproximadamente 25,3 
mil m², a unidade terá seis 
pavimentos e um helipon-
to. Contará com 186 leitos 
operacionais, distribuídos 
em 48 de clínica médica, 
48 de clínica cirúrgica, 25 
de ortopedia e traumatolo-
gia, 25 de neurocirurgia e 
40 leitos de UTI adulto. O 
pronto-socorro será refe-
renciado e especializado 
em casos de média e alta 
complexidade.
A unidade está localizada 
no município de Caragua-
tatuba, próximo ao limi-
te sul com São Sebastião 
junto ao anel viário e de-
verá ser gerenciada por 
uma Organização Social 
de Saúde (OSS), a ser defi-
nida ao final da obra, atra-
vés de processo de convo-
cação pública.
Parceria: Do total a ser in-
vestido por meio do pro-
grama “Saúde em Ação”, 
70% são provenientes do 
empréstimo firmado com 
o BID e 30% são de recur-
sos do tesouro do Estado. 
As regiões que irão rece-
ber os investimentos do 
BID foram escolhidas pela 
Secretaria após um estudo 
que teve como critérios 

questões epidemiológicas 
e necessidades regionais e 
os recursos terão o prazo 
de cinco anos para serem 
concluídos.
Há ainda a previsão de 
outros investimentos no 
litoral Norte e região, para 
construção de sete Caps 
(Centros de Atenção Psi-
cossocial) nos municípios 
de Ilha Bela, Caraguatatu-
ba, São Sebastião e Ubatu-
ba e de quatro novas UBSs 
nas cidades de Ubatuba, 
São Sebastião e Caragua-
tatuba, além da reforma da 
ala psiquiátrica da Santa 
Casa de Caraguatatuba, 
de duas UBS na cidade de 
Ubatuba e do DRS (De-
partamento Regional de 
Saúde) de Taubaté.
“O governo do Estado de 
São Paulo vem buscan-
do, cada vez mais, novas 
parcerias que facilitem o 
financiamento de proje-
tos desenvolvidos com o 
objetivo de ampliar e me-
lhorar o acesso da popu-
lação a serviços de saúde 
modernos, bem equipados 
e próximos de suas resi-
dências”, diz David Uip, 
Secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo.
O secretário destaca que 
a parceria com o BID, 
além de proporcionar 
a construção e reforma  
de unidades de saúde, irá 
permitir a reorganização 
dos fluxos de assistência 
à saúde da população, em 
parceria com os muni-
cípios beneficiados pelo 
programa. 

ABC Transportes
homenageia funcionários

no Dia do Motorista

Iniciativa visa celebrar a 
data e ressaltar importân-
cia da profissão
Profissão de primeira ne-
cessidade, muitas respon-
sabilidades e histórias para 
contar. Ser motorista não é 
apenas operar uma máqui-
na, mas sim comandar um 
dos principais elementos 
de mobilidade da cidade. 
Com essa visão, a ABC 
Transportes prestará uma 
homenagem a seus fun-
cionários no Dia do Moto-
rista, celebrado em 25 de 
julho.
Em 2016, além da tradi-
cional faixa comemorativa 
exposta na garagem du-
rante todo o mês, a home-
nagem será composta pela 
entrega de brindes aos mo-
toristas. Haverá também a 
realização de cumprimen-
tos individuais a serem 
feitos pessoalmente pelas 

lideranças da empresa.
“Todos os anos realizamos 
ações para celebrar a data, 
valorizando sempre a pro-
fissão e o profissional. O 
motorista é um dos princi-
pais pilares da ABC Trans-
portes. Acreditamos que 
respeitar nossos colabora-
dores é o primeiro passo 
para prestar um serviço de 
qualidade”, afirma Manoel 
Adair, diretor executivo da 
ABC Transportes.
Funcionário da empresa 
desde 1992, o motorista 
José Antonio Constanti-
no, de 59 anos, tem muito 
orgulho da profissão, que 
considera excelente. “A 
ABC Transportes me abriu 
as portas, sempre confian-
do em meu trabalho, o qual 
procuro fazer com perfei-
ção. Todos meus colegas 
de trabalho também são 
ótimos profissionais. Só 

tenho a agradecer”, conta 
Constantino.
Sobre a ABC Transportes
A ABC Transportes é uma 
empresa do ramo de trans-
porte coletivo presente 
em Taubaté desde 1974. 
Sob nova direção desde 
março de 2002, também 
opera três linhas no mu-
nicípio de Tremembé e 
outras cinco intermunici-
pais: duas entre Pindamo-
nhangaba e Taubaté, duas 
entre Tremembé e Taubaté 
e uma entre Caçapava e 
Tremembé. Para isso, con-
ta com uma frota de 108 
veículos. Seu sistema de 
bilhetagem eletrônica está 
entre os mais modernos do 
Brasil e oferece agilida-
de, conforto e segurança 
aos passageiros-clientes. 
A qualidade do serviço é 
confirmada pelo certifica-
do ISO 9001:2008.

Começou a tradicional 
Festa do Bom Jesus de 

Tremembé

Teve início nesta sexta-
feira um dos mais tradi-
cionais eventos do Vale 
do Paraíba. É a Festa do 
Senhor Bom Jesus de Tre-
membé, que tem em sua 
programação as atividades 
religiosas e as populares 
com $várias atrações. 
Entre as principais atra-

ções musicais do evento, 
destaques para o sambista 
Péricles, a banda Cidades 
Negra, o cantor sertanejo 
Gusttavo Lima e a dupla 
Maria Cecília e Rodolfo, 
entre vários outros. 
As atividades serão rea-
lizadas em dois espaços, 
Praça Geraldo Costa (Pra-

ça da Estação) e Praça Fé-
lix Nobre de Campos. No 
centro da cidade também 
haverá outras atrações 
como parque de diversões 
e praça de alimentação. 
A festa do Bom Jeus segue 
até o dia 7 de agosto e to-
dos os shows são  gratui-
tos.

Caraguá realiza
1º Seminário Regional
sobre o Programa de  

Erradicação do
Trabalho Infantil

Representantes das Secre-
tarias de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, Edu-
cação, Saúde, Esportes 
e Recreação, Conselhos 
Municipais e Entidades 
Sociais participaram do 
1º Seminário Regional – 
Ações Estratégicas do Pro-
grama de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), 
promovido no último dia 
15, no auditório do Centro 
Universitário Módulo. O 
objetivo do Seminário foi 
discutir questões referen-
tes à identificação, moni-
toramento e acompanha-
mento das famílias com 
crianças e adolescentes em 
situação de trabalho infan-
til. Um dos levantamentos 
apontados foi a necessida-
de da criação de um grupo 
de trabalho para elabora-
ção da Agenda Municipal 
que determina as ações e 
responsabilidades de cada 
membro, para potenciali-
zar e integrar os progra-

mas e projetos existentes 
em Caraguá. O Grupo de 
Trabalho se reúne mensal-
mente para planejar estra-
tégias de atuação, com a 
participação de represen-
tantes de diversos segmen-
tos sociais e de políticas 
públicas, com a finalidade 
de mobilizar a comunida-
de quanto à oferta de ser-
viços e a erradicação das 
piores formas de trabalho 
infantil. Durante o evento 
foi ministrada pela Dra. 
Marcela Monteiro Dória, 
procuradora do Ministério 
Público do Trabalho - 15ª 
TRT, a palestra sobre “O 
que é trabalho infantil e o 
papel do Ministério Públi-
co do Trabalho”. Também 
foi abordado pelo repre-
sentante da equipe estadu-
al do PETI, Héder Sousa, 
o reordenamento do PETI 
- proposta de elaboração 
e organização do traba-
lho, comissão municipal e 
fluxo. A proposta foi ela-

borada em parceria com 
a Coordenação Estadual 
do PETI, que contou com 
a participação de gestores 
e técnicos da Política de 
Assistência Social, parcei-
ros da saúde e da educação 
(gestores, coordenadores 
e técnicos e educadores), 
além de representantes do 
Sistema de Garantia de Di-
reitos das quatro cidades 
do Litoral Norte. Também 
participaram do encontro, 
a representante da Direto-
ria Regional e Assistência 
e Desenvolvimento Social  
de São José dos Campos 
(DRADS), Rose de Cássia 
Erthal; a secretária muni-
cipal de Educação, Marta 
Regina Braz; o secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
Marcelo Paiva de Medei-
ros; a secretária adjunta de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania, Patrícia Garcia 
e o Defensor Público, João 
Paulo Bonatelli.


