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A GAzetA dos Municípios

Indústria paulista fecha 2,5 mil postos 
de trabalho em agosto

Unidade Móvel da
Associação dos Advogados 

chega a Taubaté

Jorge & Matheus, Alok e Luan Santana emocionam fãs no 
primeiro fim de semana do Vale Music Fest

Na quinta-feira, dia 20, 
os advogados taubateanos 
poderão conhecer e ad-
quirir produtos e serviços 
que facilitam o dia a dia 
do exercício profissional. 
A Associação dos Advoga-
dos de São Paulo (AASP 
– www.aasp.org.br), enti-
dade que congrega quase 
90 mil associados e com-
pletou 75 anos de funda-
ção este ano, tem realizado 
permanentemente diversas 
ações para estar cada vez 
mais próxima dos seus as-
sociados presentes em to-
dos os estados do País.
Entre as iniciativas, des-
taca se a Unidade Móvel, 
que desde 2016 já percor-

Festival ainda segue nos 
dias 21 e 22 de setembro, 
em São José dos Campos, 
e os ingressos podem ser 
adquiridos com 50% de 
desconto na troca de ali-
mentos. Wesley Safadão, 
Dennis Djs, Henrique & 
Juliano e Banda S.E.L.V.A 
são algumas das atrações 
do próximo final de sema-
na, que também inclui ba-
ladas de música eletrônica.
Dias 14 e 15 de setembro, 
o Vale Music Fest reuniu 
em São José dos Campos 
em torno de 20 mil fãs de 
música eletrônica, sertane-
ja, reggae e funk que pude-
ram curtir em dois palcos 

A indústria paulista fechou 
2,5 mil postos de trabalho 
em agosto, uma queda de 
0,11% na comparação com 
o mês anterior, sem ajuste 
sazonal, aponta a pesquisa 
de Nível de Emprego da 
Federação e Centro das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo, divulgada ontem, 
dia 18.
Nos últimos 12 meses, o 
setor acumula 1,28% de 
decréscimo na oferta de 
emprego. Foram encerra-
das 28 mil postos desde 
agosto de 2017. Consi-
derando os oito meses de 
2018, no entanto, o saldo é 
positivo, com elevação de 
0,64%.
Dos 22 setores verificados 
na pesquisa, nove tiveram 

reu mais de 25 mil qui-
lômetros, esteve em 68 
cidades no estado de São 
Paulo, dez em Pernambu-
co, seis em Minas Gerais, 
três em Goiás, três no 
Paraná e duas na Bahia. 
Na quinta-feira, dia 20, a 
Unidade Móvel da AASP 
estará em Taubaté (em 
frente ao prédio da OAB 
– Rua Quatro de Março, 
441 – Centro) com diver-
sos produtos e serviços 
que facilitam a rotina dos 
advogados para melhor 
atenderem seus clientes. 
Na Unidade Móvel, os 
advogados encontram vá-
rias soluções para facilitar 
o exercício profissional: 

os shows de Jorge & Ma-
theus, Talis & Welinton, 
Maneva, Luan Santana, 
Alok, MC Lais, além de 
artistas regionais. Já con-
siderado um dos maiores 
festivais de música do in-
terior paulista, o Vale Mu-
sic Fest continua no pró-
ximo fim de semana, dia 
21, com Wesley Safadão, 
Dennis DJ e Leo Minas 
e encerra, dia 22, com Zé 
Neto e Cristiano, Henri-
que e Juliano e S.E.L.V.A. 
São dois palcos e mais de 
20 atrações distribuídas 
em sete ambientes – dois 
palcos, Camarote Music, 
Camarote Fest, Font Sta-

resultado negativo. O prin-
cipal destaque foi o setor 
de produtos têxteis, com 
o fechamento de 1.040 
vagas, seguido pelo setor 
de produtos de metal (ex-
cluindo máquinas e equi-
pamentos), com menos 
1.021 postos de trabalho, e 
pelo setor de couro de cal-
çados, que encerrou 955 
vagas.
Também foram nove os 
setores que tiveram resul-
tados positivos. O desta-
que foi área de Produtos 
de minerais não-metálicos 
com geração de 851 vagas. 
Em seguida estão os seto-
res de veículos automo-
tores e autopeças (560), 
máquinas e equipamentos 
(382) e produtos químicos 

emissão de certificado di-
gital, indispensável para o 
peticionamento eletrôni-
co, por um valor especial 
para associados, além de 
códigos de bolso atuali-
zados, pen drive, oportu-
nidade para se associarem 
à AASP, agendas, edições 
da Revista do Advogado 
e da Revista Brasileira da 
Advocacia, do CPC ano-
tado, e informações gerais 
sobre as atividades e o 
clube de benefícios da As-
sociação, entre outros. Os 
advogados também podem 
ir até o local e apresentar 
sugestões para as constan-
tes ações da entidade junto 
ao Poder Judiciário.

ge, Pista, Balada e espaço 
de baladas. Os ingressos 
continuam disponíveis 
com venda em lojas Os-
car Calçados credenciadas 
de Taubaté, Jacareí, Mogi 
das Cruzes, Caraguatatu-
ba e Guaratinguetá e tam-
bém online, no site www.
valemusicfest.com.br, e 
todos podem se beneficiar. 
Por meio de uma parce-
ria com o Fundo Social 
de Solidariedade há a op-
ção do ingresso solidário: 
com um quilo de alimento 
não perecível é possível 
obter 50% de desconto 
na compra dos ingressos. 
O alimento é entregue na 

(234).
A previsão da entidade 
é que o ano deve fechar 
com emprego negativo. 
Entre os fatores que con-
tribuíram para o cenário 
de afastamento dos inves-
timentos, na avaliação da 
Fiesp, está a greve dos ca-
minhoneiros, a indefinição 
política com as eleições e 
a preocupação com o ce-
nário internacional.
“É o ambiente sadio de ne-
gócios que traz o emprego 
e faz com que a economia 
volte a melhorar. Temos 
no mercado interno uma 
ociosidade em torno de 
35%”, disse, em nota, José 
Ricardo Roriz Coelho, 
presidente em exercício da 
federação.

bilheteria do evento e vali-
da o valor diferenciado. A 
ação já ocorreu na primei-
ra edição, quando foram 
arrecadadas 15 toneladas 
de alimentos, distribuída 
em instituições da região 
pelo de Solidariedade. A 
expectativa é de 40 tonela-
das para esta edição.
“Esta é uma ação que mexe 
com todos envolvidos no 
evento, da organzação, aos 
parceiros e artistas. Acaba 
que o VMF proporcione 
para seus visitantes uma 
experiência incrível de 
shows e entretenimento. 
E o próprio visitante aca-
ba contribuindo e também 
proporcionando para ou-
tras pessoas”, comenta o 
empresário Fauez Rachid, 
um dos sócios organizado-
res do Vale Music Fest.
Por meio de uma parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade, há a opção 
do ingresso solidário: com 
um quilo de alimento não 
perecível é possível ob-
ter 50% de desconto na 
compra dos ingressos. Na 
primeira edição, foram 
arrecadadas 15 toneladas, 
distribuídas em institui-
ções da região. Até o últi-
mo dia, o Vale Music Fest 
irá receber cerca de 80 mil 
pessoas em quatro dias de 

evento.
Dois palcos trazem nomes 
consagrados na música na-
cional e incentivo a bandas 
locais
O Vale Music Fest tam-
bém troxe uma novidade. 
Este ano são dois palcos: 
O Palco principal conta 
com artistas já consagra-
dos no país. Já no palco 
dois o sucesso são as re-
velações regionais – tão 
conhecidos dentro de suas 
cidades, mas ainda distan-
te do público de massa.
“São dois palcos para o 
festival. O Mega palco 
conta com a apresentação 
de bandas, duplas e Djs de 
expressão nacional, como 
Luan Santana, Dj Alok, 
Dj Dennis, Mayara e Ma-
raisa. No Palco 2 temos o 
lineup de músicos já co-
nhecidos pelo público do 
Vale do Paraíba, Minas 
Gerais e outras regiões. 
Talentos absolutos e que 
percorrem circuitos com 
agenda de shows lotadas, 
porém sem a repercussão 
no cenário nacional. Será 
uma oportunidade para as 
bandas e um presente para 
o público”, comenta Alva-
ro Mirapalheta, direto exe-
cutivo do Vale Music Fest.
Confira o line up e garanta 
seus ingressos para o pró-

ximo final de semana (21 
e 22/09):
LineUp Vale Music Fest 
2018 | 21 e 22 de setembro
Sexta – 21/09
Mega Palco: Wesley Sa-
fadão + Dennis Djs + Leo 
Minas
Palco 2: Kanaviá + Pedro 
Henrique & Matheus
Balada: TOP Djs
Sábado – 22/09
Mega Palco: Zé Neto & 
Cristiano + Henrique & 
Juliano + S.E.L.V.A
Palco 2: Grupo Razão + 
Mau Garcia
Balada: TOP Djs
Serviço
Vale Music Fest 2018
14, 15, 21 e 22 de Setem-
bro de 2018
Rodovia Presidente Dutra, 
Km 157 (Sentido São Pau-
lo) – São José dos Cam-
pos – SP | Mapa – https://
tinyurl.com/yd2wal2r
Abertura dos Portões: 20h 
| Estacionamento particu-
lar no local
Valores a partir de R$65,00 
| Para a compra na loja Os-
car Calçados credenciada 
mais perto de você! Meia 
entrada: estudantes, porta-
dores de necessidades es-
peciais e optantes pelo In-
gresso Solidário, mediante 
1 kg de alimento não pe-
recível.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história hu-
mana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na 
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais 
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais 
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra 
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o 
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de 
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e 
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-
se de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. 
O ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. 
Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no pai-
nel da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lu-
gar para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mes-
mo que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, sepa-
rando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.

Brasileiro desenvolve
aparelho que reproduz os
benefícios da caminhada

Elvis Silva, ex-engenheiro 
da Embraer, desenvolveu 
um aparelho capaz de re-
programar as células do 
corpo, auxiliando pesso-
as com doenças crônicas 
como pressão alta, coles-
terol, artrite, diabetes, de-
pressão, problemas cardía-
cos e Alzheimer.
O esforço na utilização é 
mínimo, basta ficar de pé 
sobre a SmartWalk por 10 
minutos após o almoço e 
jantar, para que sejam al-
cançados resultados supe-
riores a uma hora de cami-
nhada.
Estudos realizados na Eu-
ropa e nos EUA já com-
provaram a eficácia na 
eliminação da gordura ab-
dominal, redução de peso, 
colesterol e diabetes, além 
do aumento da musculatu-
ra e densidade óssea.

E o aparelho custa mui-
to menos (R$497,90) que 
seus concorrentes nos 
EUA e Alemanha (onde 
aparelhos similares são 
vendidos por mais de 
R$10.000,00).
Foram 5 anos para desen-
volver e aperfeiçoar um 
aparelho 100% nacional, 
capaz de estimular as cé-
lulas do corpo humano à 
trabalharem a nosso favor, 
aumentando a massa óssea 
e muscular e diminuindo 
a produção de células de 
gordura.
São 28 estímulos por se-
gundo, ou seja, é como 
se fosse realizada uma 
caminhada de vários qui-
lômetros em apenas 10 
minutos. Neste intervalo é 
possível assistir TV, con-
versar, ouvir música e até 
ler, pois a Smartwalk é ex-

tremamente silenciosa.
Como funciona?
A neuroestimulação mecâ-
nica da SmartWalk induz 
sinais elétricos e químicos 
no organismo, reprogra-
mando a produção celular 
e as funções fisiológicas 
para que retornem ao nor-
mal.
O estímulos fazem os 
músculos se contraírem e 
relaxarem em uma reação 
involuntária, enquanto 
sustenta uma carga extra 
de 30% do peso do corpo, 
devido a aceleração. Com 
isto, tem-se uma solução 
simples para prevenir a 
perda muscular e óssea re-
lacionada à idade, melhora 
na flexibilidade, no fluxo 
sanguíneo e na redução 
do estresse, auxiliando na 
diminuição de dores mus-
culares.

Assistência Social promove
capacitação técnica

para o Conselho Tutelar
Na ultima quinta-fei-
ra (13), o Departamento 
de Assistência Social da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu Ca-
pacitação Técnica para o 
Conselho Tutelar da cida-
de.
O evento teve como ob-
jetivo capacitar os setores 
que atuam diretamente na 
garantia de direitos das 
crianças e adolescentes, 
favorecendo assim a efi-
ciência dos serviços ofer-
tados aos municípios e, 
principalmente, assegu-
rando que os direitos deste 
grupo sejam defendidos e 

efetivados, conforme pre-
conizado no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.
Juntamente com o colegia-
do do Conselho Tutelar, 
participaram na ocasião: 
Centro de Referência Es-
pecializado em Assistência 
Social - CREAS; Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social – CRAS, Dele-
gacia da Mulher, Equipes 
Técnicas dos Serviços de 
Acolhimento de Crianças 
e dos Adolescentes, Equi-
pe Técnica do Judiciário e 
Técnicas da Proteção So-
cial Básica e de Alta Com-
plexidade.

O Conselho Tutelar é um 
órgão público municipal, e 
tem sua origem na Lei Fe-
deral 8069 de 13/07/1990. 
Possui a missão de ze-
lar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e 
do adolescente e contri-
buir para transformações                       
profundas no atendimento 
à infância e à adolescên-
cia.
O Conselho Tutelar está 
localizado na rua Anibal 
de Jesus Pinto Monteiro, 
237 – Alto Cardoso. O ho-
rário de atendimento é das 
7h30 às 17 horas, de se-
gunda a sexta-feira.
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Vôlei é destaque nos Jogos 
Escolares Municipais

desta semana

Na última terça-feira (18), 
foram realizados os Jo-
gos Escolares Municipais 
(JEM) de Voleibol, no Gi-
násio de Esportes Benedi-
to Lippi do Poiares. Os jo-
gos são divididos em duas 
categorias, Pré-Mirim e 
Mirim, ambas com sub-
divisões entre masculino e 
feminino.
Segundo o secretário de 
Esportes, Edvaldo Ormin-
do da Silva, o principal 
objetivo dos JEM é desen-
volver o aprendizado das 
crianças por meio da inte-
gração dos alunos de dife-
rentes escolas e da sociali-
zação. Isto tudo em busca 

de novos talentos para a 
cidade.
Na categoria Mirim Femi-
nino, já ocorreram quatro 
disputas. A primeira foi 
entre as equipes das es-
colas municipais Antonio 
Antunes Arouca e Isma-
el Iglesias. Na ocasião, a 
equipe do Ismael venceu 
por 2 sets a 1.
Já durante a disputa entre 
as escolas Maria Apareci-
da de Carvalho e Ângelo 
Barros de Araújo, a equipe 
do Maria Aparecida ven-
ceu por 2 sets a 0. 
A equipe do Arouca en-
frentou, na sequência, o 
time da escola Profº Luiz 

Ribeiro Muniz e                ga-
rantiu a vitória por 2 sets a 
1.
No início da tarde, as equi-
pes das escolas Ângelo 
e Ismael se enfrentam na 
disputa que resultou em 
vitória do Ângelo por 2 
sets a 0 também no Giná-
sio Benedito Lippi.
Os jogos da competição, 
que têm previsão de du-
ração até dezembro, terão 
ainda disputas no atletis-
mo, basquete, damas, fut-
sal, tênis de mesa, vôlei e 
xadrez nas categorias Pré-
Mirim (12 anos) e Mirim 
(14 anos) em cada moda-
lidade.

Base do Samu na Região
Norte é inaugurada
em Caraguatatuba

“Desafio e vocação”, com 
foco nestas palavras, o 
prefeito Aguilar Junior 
inaugurou a Base Des-
centralizada Região Nor-
te do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) de Caraguatatuba, 
localizada ao lado da UBS 
Massaguaçu, na manhã 
desta quarta-feira (19/09).
Na mesma ocasião, o pre-
feito também entregou 
ao secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, as chaves 
da nova ambulância de 
Suporte Básico que ficará 
à disposição da unidade.
Com a construção, a Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, tem como objetivo 
ampliar as possibilidades 
de socorro às emergências 
na Região Norte. Área em 
que, somente em 2018, o 
Samu já registrou 1.382 
atendimentos, com uma 
média de 190 ocorrências 
por mês.
Na cerimônia de inaugu-
ração, além do prefeito 
Aguilar Junior, estavam 
também presentes o se-
cretário de Saúde, Amau-
ri Toledo, a coordenadora 
regional do Samu Litoral 
Norte, Mara Abreu, secre-
tários e vereadores muni-
cipais e servidores públi-
cos.
Na ocasião, o coordenador 
do Samu, Arthur Aranha, 
presenteou o prefeito com 

uma camiseta e boné do 
Samu em nome da equipe.
“Agradeço o empenho de 
toda equipe, pois, de fato, o 
que resume a trajetória de 
vocês são as palavras: de-
safio e vocação. Trabalhar 
no Samu exige estas duas 
qualidades. Sabemos que 
são desafiados 24h por dia 
e que, sem vocação, não 
seriam capazes de cumprir 
tão árdua missão. Agrade-
ço pelo empenho de cada 
um de vocês”, destacou o 
prefeito Aguilar Junior.
O secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, também 
agradeceu ao trabalho 
das equipes do Samu e ao 
prefeito pelo empenho 
para que a reposição desta 
ambulância, por parte do 
Governo Federal, aconte-
cesse.
“Sou muito grato por ter-
mos um prefeito humani-
zado, que, com esta inau-
guração, gera conforto 
e qualidade de vida aos 
funcionários do Samu que 
ficarão nesta nova base. 
Muito obrigada e pode ter 
certeza que, em consequ-
ência disso, o munícipe 
será ainda melhor atendi-
do”, ressaltou o secretário.
A nova base do Samu da 
Região Norte está localiza-
da na Rua Itália Baffi Mag-
ni, no bairro Massaguaçu, 
e servirá de apoio para que 
todos os atendimentos da-
quela região sejam feitos 

de forma mais ágil. A Se-
cretaria de Saúde informa 
que o investimento total 
da obra gira em torno de 
R$ 220 mil.
O local terá dois dormi-
tórios (masculino e fe-
minino), dois banheiros 
privativos com fluxo de 
descontaminação, sala de 
estar, cozinha e área de co-
bertura para ambulância 
com saída independente 
automatizada.
Todas as ocorrências serão 
atendidas pela equipe da 
base descentralizada que 
realiza o diagnóstico do 
paciente e identifica se há 
necessidade de remoção 
para unidade especializa-
da (Casa de Saúde Stella 
Maris) ou se o caso pode 
ser estabilizado no pró-
prio Pronto Atendimento 
do Massaguaçu. A nova 
ambulância de Suporte 
Básico será disponibiliza-
da para casos de urgên-
cias pré-hospitalares, com 
motoristas e enfermeiros 
em sistema de plantão 24 
horas. O veículo possui 
equipamentos de vias aé-
reas, oxigênioterapia, imo-
bilização provisória, kit 
de parto de emergência, 
DEA (Desfibrilador Elétri-
co Automático), oxímetro 
de pulso e rádio comuni-
cação digital direto com a 
Central de Regulação, por 
meio de orientação de mé-
dico regulador 24 horas.

Aviso de Alteração de Data de Abertura - A Prefeitura Municipal de Potim 
informa a alteração de data de abertura do Pregão Nº 031/2018, cujo ob-
jeto é: Aquisição de Veículo Zero Quilometro para a Divisão de Promoção 
Social. Fica alterada a data de Abertura da sessão para 02 de outubro de 
2018. Horário e local permanecem inalterados. Potim, 19 de setembro de 
2018. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 032/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Água Mineral e Gás. Data 
da realização: 02/10/2018 às 15h00min - Início do credenciamento. Lo-
cal da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 
101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de 
Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.



20 de setembro de 2018página 4 A GAzetA dos Municípios

Empreenda Caraguatatuba 2018 terá palestras e
oficinas sobre formalização, marketing e inovação

A Prefeitura de Caragua-
tatuba divulgou a progra-
mação do Empreenda Ca-
raguatatuba 2018 nos dias 
8, 9 e 10 de novembro, das 
14h às 20h, na Praça da 
Cultura, no Centro. Os três 
dias de feira serão marca-
dos por palestras e oficinas 
voltadas para a abertura de 
um negócio, formalização, 
finanças, gestão, marke-
ting e inovação.
Os interessados podem se 
inscrever gratuitamente 
pelo site http://empreen-
dacaraguatatuba.com.br/, 
bastando se cadastrar pre-
viamente na palestra e ofi-
cina de interesse. Nos dias 
do Empreenda Caraguata-
tuba, é necessário chegar 
com 20 minutos de antece-
dência e apresentar o com-
provante de inscrição.
Na quinta-feira (8/11), às 
14h, o prefeito Aguilar Ju-
nior abre o ciclo de pales-
tras com o tema “Caragua-
tatuba e seus Potenciais de 
Negócios”, no Auditório 
1. Às 15h40, o espaço re-
cebe a oficina “Empreen-
dedorismo” do Sebrae/SP.
A palestra “Começar bem 
formalizando” do Sebrae/
SP marca o início das ati-
vidades no Auditório 2, 
às 15h40. Em seguida, 
às 17h10, o empresário 
e fundador das franquias 
Desbravadores Airsoft 
e Action VR, Henrique 
Nunweiler, fala de “Como 
Empreender em Fran-
quias”.
O mestre em Controlado-
ria e Contabilidade Estra-
tégica e professor univer-
sitário, Ricardo Maroni 
Neto, aborda “Como Fa-
zer Gestão Financeira em 
MEIs”, às 18h30.
Sexta-feira (9/11)
Na sexta-feira (9/11), às 
14h30, haverá a oficina 
“Planeja Fácil” do Sebrae/
SP, no Auditório 1. Às 
18h30, é a vez do profes-
sor com MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios, 
Paulo C. B. Lauria expla-
na o tópico “Bem-vindo 
à Indústria 4.0 (Manufa-
tura Avançada/ Indústria 
Inteligente)”. A oficina 
do Sebrae/SP “Promover 
e Divulgar para Vender” 
ocorre às 16h, no Auditó-
rio 2.
Sábado (10/11)
O último dia dos debates 
do Empreende Caragua-
tatuba começa às 14h30, 
com a palestra “Autoco-
nhecimento e inteligência 
emocional – O controle da 
sua vida em suas mãos”, 
ministrada pelo empre-
sário e especialista em 
Programação Neurolin-

guística (PNL), Wladimir 
Torini. Às 15h45, o jor-
nalista e especialista em 
Comunicação Empresarial 
e Desenvolvimento Pes-
soal, Clovis Rotth, ensina 
“Como atrair, conquistar e 
reter clientes”. O empre-
sário Henrique Nunweiler 
apresenta o “Case de Su-
cesso/Frente a Frente 
com os Tubarões (Shark 
Tank)”, às 18h15.
No Auditório 2, às 14h30, 
tem a palestra “Começar 
bem formalizando” do 
Sebrae/SP, voltada para 
quem pretende abrir uma 
empresa. Às 15h45, o di-
retor distrital da Master 
Mind Treinamentos de 
Alta Performance/Vale do 
Paraíba, Maurício Tomé, 
traz o tema “Comporta-
mento gera Faturamento”.
Rodada de Negócios – A 
reunião movimenta a feira 
nos dias 8 e 9 de novem-
bro, às 16h. Compradores 
e vendedores terão até dois 
minutos para negociar pro-
dutos e serviços.
Empreenda Caraguatatuba 
2018
O “Empreenda Caraguata-
tuba 2018” visa incentivar 
a integração entre comér-
cio, indústria, serviços, 
instituições de fomento, 
universidades e comunida-
de, com temas relaciona-
dos à capacidade e inicia-
tivas empreendedoras do 
município; fortalecimento 
da rede de empresas lo-
cais; fomento para atrair 
novas empresas para se 
instalarem no município; 
e fortalecimento da cultu-
ra do empreendedorismo e 
formalização de trabalha-
dores autônomos.
Serão mais de 100 expo-
sitores, fazendo com que 
o evento torne-se uma 
vitrine de negócios e um 
ambiente ideal para com-
partilhar experiências de 
sucesso.  A feira contará 
com exposição e venda de 
produtos e serviços, além 
de palestras, workshops e 
rodadas de negócios entre 
os empresários da cidade.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Av. 
Frei Pacífico Wagner, nº 
163, piso Superior – Cen-
tro. O horário de atendi-
mento ao público é das 9h 
às 16h30.
Confira a Programação do 
Empreenda Caraguatatuba 
2018
Dia 8 de novembro (quin-
ta-feira) – Auditório 1
14h30 – “Caraguatatuba e 
seus Potenciais de Negó-
cios”
Duração: 1h

Palestrante: Prefeito Agui-
lar Júnior
Capacidade: 50 pessoas
15h40 – Oficina: “Empre-
endedorismo” – Com cer-
tificação Sebrae/SP
Duração: 3h30
Palestrante: Consultor Se-
brae/SP
Resumo: Conhecer as ca-
racterísticas de um em-
presário, bem como seus 
desafios para criar e man-
ter um negócio, buscando 
autoconhecimento para 
desenvolver suas compe-
tências empreendedoras.
Capacidade: 30 pessoas
Dia 8 de novembro (quin-
ta-feira) – Auditório 2
15h40 – Começar bem 
formalizando
Duração: 1h
Palestrante: Consultor Se-
brae/Sp
Resumo: Quer abrir uma 
empresa, mas ainda tem 
dúvidas quanto a formali-
zação? Participe da oficina 
começar bem formaliza-
ção e aprenda o passo a 
passo para formalizar sua 
empresa, quais são os di-
reitos e obrigações do seu 
negócio já formalizado.
Capacidade: 40 pessoas
17h10 – “Como Empreen-
der em Franquias”
Duração: 1h
Palestrante: Henrique 
Nunweiler
Portfólio: Fundador da 
Franquia Desbravado-
res Airsoft e da Franquia 
Action VR, Henrique 
Nunweiler é empresário 
e professor, morador de 
Caraguatatuba e apaixo-
nado por empreendedoris-
mo. Analista de sistemas 
e pós-graduado em Ge-
renciamento de Projetos, 
tem grande experiência 
no mercado de franquias 
e tecnologias, sendo o atu-
al diretor das franquias. 
Participou recentemente 
do Shark Tank promovido 
pelo Sebrae/SP, tendo um 
de seus projetos colocados 
“no tanque dos tubarões”.
Atualmente empreende em 
Caraguatatuba e em São 
Paulo, com duas unidades 
franqueadas (uma de cada 
franquia), além da gestão 
da rede de unidades.
Capacidade: 50 pessoas
18h30 – “Como Fazer 
Gestão Financeira em 
MEIs”
Duração: 1h
Palestrante: Prof. Ricardo 
Maroni Neto
Portfólio: Economista, 
mestre em Controladoria e 
Contabilidade Estratégica. 
É Professor do Instituto 
Federal de São Paulo (IF/
SP), campus Caraguata-
tuba, onde atua, também, 

como coordenador do cur-
so de Tecnologia em Pro-
cessos Gerenciais. Atua 
como professor universi-
tário há 30 anos. Tem vá-
rias publicações, inclusive 
três livros e trabalhou em 
várias empresas, inclusive 
com consultor.
Capacidade: 50 pessoas
Dia 9 de novembro (sexta-
feira) – Auditório  1
14h30 – Oficina: “Planeja 
Fácil – Com certificação 
Sebrae/SP”
Duração: 3h30
Palestrante: Consultor Se-
brae/SP
Resumo: O quadro “plane-
ja fácil” é uma ferramenta 
de apoio ao planejamento 
da empresa desenvolvida 
pelo sebrae de são pau-
lo. Participe da oficina e 
aprenda a planejar efetiva-
mente o seu negócio.
Capacidade: 30 pessoas
18h30 – “Bem-vindo à In-
dústria 4.0”
Duração: 1h
Palestrante: Paulo C. B. 
Lauria
Portfólio: Graduado em 
engenharia eletrônica; 
MBA em Gestão Estra-
tégica de Negócios; pro-
fessor do Senai “Santos 
Dumont – São José dos 
Campos”, ministrando au-
las de Qualidade, Lean e 
Sistemas de Gestão; Pro-
fessor convidado da PRO-
PAR® Empresarial e fa-
cilitador da Universidade 
Aberta APVE / Uniapve 
– São José dos Campos/
SP. Mais de 30 anos de ex-
periência profissional em 
empresa multinacional, 
nas áreas de Engenharia 
da Qualidade, Qualidade 
do Produto, Qualidade de 
Fornecedores, Programas 
Aeronáuticos e Programas 
de Excelência Empresa-
rial; com profundo conhe-
cimento da Filosofia Lean, 
tendo atuado como con-
sultor interno do Programa 
de Excelência Empresarial 
Embraer, ministrando trei-
namentos, no Brasil e ex-
terior; Voluntário na Ban-
ca Examinadora do PNQ 
(Prêmio Nacional da Qua-
lidade); além de ser au-
tor de artigos sobre Lean 
Management publicados 
no site do Lean Institute 
Brasil.
Capacidade: 50 pessoas
Dia 9 de novembro (sexta-
feira) – Auditório 2
16h – Oficina: “Promover 
e Divulgar para Vender” – 
Com certificação Sebrae/
SP”
Duração: 3h
Palestrante: Consultor Se-
brae/SP
Resumo: Saiba como fazer 

o planejamento das ações 
de divulgação e promoção 
da sua empresa e avalie 
os resultados alcançados, 
para melhorar o desem-
penho de vendas dos seus 
produtos e serviços.
Capacidade: 30 pessoas
Dia 10 de novembro (sá-
bado) – Auditório 1
14h30 – “Autoconheci-
mento e inteligência emo-
cional – O controle da sua 
vida em suas mãos”
Duração: 1h
Palestrante: Wladimir To-
rini
Resumo: A palestra per-
mitirá que os participan-
tes entendam como seus 
resultados pessoais e pro-
fissionais podem ser ainda 
melhores. Durante a nossa 
vida somos programados 
a agir de determinada ma-
neira e se desejamos ter 
resultados diferentes é ne-
cessário termos compor-
tamentos diferentes, rever 
nossas crenças e valores e 
conhecer mais sobre nós 
mesmos, pois seu mundo 
muda quando você muda. 
Portfólio: analista com-
portamental; Master Prac-
titioner em PNL; Trainer 
em PNL; PNL & Cons-
telação; Leader Coach; 
Empretec pelo SEBRAE; 
Técnico Eletrônico e Em-
presário.
Capacidade: 30 pessoas
15h45 – “Como atrair, 
conquistar e reter clientes”
Duração: 1h
Palestrante: Clovis Roth
Portfólio: Clovis Rotth é 
jornalista e radialista, for-
mado pela Radioficina, de 
São Paulo-SP. Também 
formado em artes cênicas 
e com cursos de especia-
lização em Comunicação 
Empresarial e Desenvolvi-
mento Pessoal, há mais de 
25 anos vem se apresen-
tando em público nas mais 
diversas situações. Como 
representante de vendas, 
gerente comercial, gestor 
de equipes, na apresenta-
ção de projetos, como ins-
trutor da Associação dos 
Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil (AD-
VB-SP) e FIESP, profes-
sor, orador, cerimonialista 
e assessor de imprensa.
Autor do livro “O Profis-
sional do Terceiro Milênio 
e a Excelência na Comu-
nicação” e do Áudio book 
“A Arte imita a Venda e a 
Venda imita a Arte”, Clo-
vis Rotth esteve à frente 
dos setores de Comunica-
ção de empresas, Assesso-
rias de Imprensa, Agências 
de Comunicação, Consul-
torias e entidades como a 
Santa Casa de Ubatuba e 

a Associação Comercial e 
Empresarial de Caragua-
tatuba. Em 2015, atuou 
como apresentador do talk 
show ACE NO AR, pela 
TV Litoral Norte, entre-
vistando personalidades 
do mundo corporativo.
Capacidade: 50 pessoas.
18h15 – “Case de Suces-
so/Frente a Frente com os 
Tubarões (Shark Tank)”
Duração: 1h
Palestrante: Henrique 
Nunweiler
Portfólio: Fundador da 
Franquia Desbravado-
res Airsoft e da Franquia 
Action VR, Henrique 
Nunweiler é empresário 
e professor, morador de 
Caraguatatuba e apaixo-
nado por empreendedoris-
mo. Analista de Sistemas 
e Pós-Graduado em Ge-
renciamento de Projetos, 
tem grande experiência 
no mercado de franquias e 
tecnologias, sendo o atual 
diretor das franquias. Par-
ticipou recentemente do 
Shark Tank, promovido 
pelo Sebrae/SP, tendo um 
de seus projetos colocados 
“no tanque dos tubarões”. 
Atualmente empreende 
em Caraguatatuba e em 
São Paulo, com duas uni-
dades franqueadas (uma 
de cada franquia), além 
da gestão da rede de uni-
dades.
Capacidade: 50 pessoas
Dia 10 de novembro (sá-
bado) – Auditório 2
14h30 – “Começar bem 
formalizando”
Duração: 1h
Palestrante: Consultor Se-
brae/SP Resumo: Quer 
abrir uma empresa, mas 
ainda tem dúvidas quanto 
a formalização? Participe 
da oficina começar bem 
formalização e aprenda o 
passo a passo para forma-
lizar sua empresa, quais 
são os direitos e obriga-
ções do seu negócio já for-
malizado. Capacidade: 40 
pessoas 15h45 – “Com-
portamento gera Fatura-
mento” Duração: 1h
Palestrante: Maurício 
Tomé Portfólio: Instru-
tor MasterMind Lince e 
diretor distrital/Vale do 
Paraíba na empresa Mas-
ter Mind Treinamentos de 
Alta Performance, estu-
dou mestrado em Gestão 
Empresarial na instituição 
de ensino FIA Business 
School, estudou Varejo e 
Mercado de Consumo na 
instituição de ensino You-
ngstown State University.
Capacidade: 50 pessoas
Dias 8 e 9 de novembro 
(quinta e sexta-feira)
16h – Rodada de Negócios


