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A GAZETA DE TREMEMBÉ
Alckmin anuncia

R$ 2 milhões para o
turismo de Santo
Antônio do Pinhal

Senac Guaratinguetá 
realiza exposição de 
arte ‘O Fio Invisível’

Governo de São
Paulo anuncia projetos 
de mobilidade urbana 

para RMVale
Anhanguera Pinda

promove Mesa
Redonda sobre

Mercado de Trabalho

O Senac Guaratingue-
tá realiza entre 17 e 31 
de março a exposição ‘O 
Fio Invisível’, da artista 
plástica Cida Mathídios.
A exposição traz peças 
feitas com fios e linhas 
que conduzem o pensa-
mento do visitante para o 
contraste do visível e do 
invisível. “Os trabalhos 
têm em comum leveza e 
transparência. Muitos de-
les são apenas sugestões 

Seis municípios da Re-
gião Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte deverão ser bene-
ficiados com dois corre-
dores intermunicipais de 
ônibus. No sábado (8), 
foi publicado edital para 
a contratação do projeto 
funcional, que terá como 
gestora a Empresa Metro-
politana de Transportes 
Urbanos - EMTU, vincula-
da a Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos.
 Na oportunidade, tam-
bém foi autorizada a assi-
natura da Ordem de Ser-
viço para contratação de 
Pesquisa Origem-Destino 
(OD) nos 39 municípios 
que compõem a RMVale. 

A Faculdade Anhangue-
ra de Pindamonhanga-
ba realiza na próxima 
quarta-feira, dia 12 de 
março, às 19h30, uma 
mesa redonda para dis-
curtir as perspectivas do 
mercado de tra-
balho na cidade. 
O evento faz parte da 
Semana da Pós e tem 
como objetivo compar-
tilhar com o público o
 aquecimento da eco-

Recursos do governo esta-
dual vão contribuir para o 
desenvolvimento da infraestru-
tura turística do município
O governador Geraldo 
Alckmin autorizou neste 
sábado, 8, investimentos 
para melhorar a infraestru-
tura turística de Santo An-
tônio do Pinhal. Por meio 
do Dade (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias), ór-
gão vinculado à Secretaria 
de Turismo, o Governo do 
Estado repassará ao mu-
nicípio R$ 2,1 milhões.
Alckmin explicou como 
funciona o repasse. “Os 
recursos são a fundo per-
dido, ou seja, a prefeitura 
não precisa pagar nada e 
é ela mesma quem define 

que provocam o pensa-
mento”, adianta Cida.
A estimativa é de que 
ao longo da exposição 
200 pessoas contem-
plem as obras de arte. 
“Ações como esta nos 
possibilitam a contribuir 
com a cultura da cida-
de e da região, disponi-
bilizando o espaço que 
temos para artistas, fotó-
grafos e artesãos conse-
guirem expor suas obras”, 

Com o resultado, será  pla-
nejado o sistema de trans-
porte público e melhorias 
na mobilidade na região.
 “Gostaria de destacar que 
a parceria com as prefei-
turas é fundamental para 
esse trabalho. Esses mode-
los de transporte, como o 
BRT e os corredores, são 
os mais adequados para a 
região e irão proporcionar 
um ganho significativo de 
qualidade para a popula-
ção”, afirmou Alckmin.
 Corredores metropolitanos
 Quanto aos dois corre-
dores metropolitanos que 
servirão de alternativa 
de mobilidade aos usuá-
rios da região, o primeiro 
vai interligar pela rodo-

nomia em Pinda e o au-
mento das oportunidaes 
no mercado de trabalho 
e, com isso, a necessida-
de de qualificação para 
ocupar as vagas oferecidas.
Participam da mesa re-
donda importantes no-
mes do cenário empre-
sarial da cidade, são 
eles: Rubens Fernandes 
(Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico de Pin-
da), Chico Ruzene (Arroz 

quais são as prioridades, 
quais obras serão feitas”, 
afirmou o governador. 
Alckmin também lem-
brou que o turismo é uma 
excelente fonte de gera-
ção de emprego e renda.
De 2011 até 2013, o mu-
nicípio recebeu R$ 5,8 
milhões, montante em-
pregado em obras de
 drenagem, sinalização e 
pavimentação das estradas 
de acesso aos bairros Bar-
riu, Renópolis e Lajeado; 
revitalização do centro da
 cidade; construção da ci-
clovia e cobertura e ilu-
minação da quadra po-
liesportiva do bairro Rio 
P r e t o .
Inauguração do pos-
to do Acessa SP em 

destaca o Gerente da 
unidade, Davi Marques.
A mostra é gratuita e 
pode ser conferida no Se-
nac Guaratinguetá de 2ª 
a 6ª feira, das 9h às 21h 
e aos sábados, das 9h às 
16h. Mais informações 
(12) 2131-6300 ou www.
sp.senac.br/guaratingueta.
O Senac Guaratinguetá 
fica na Avenida Doutor 
João Baptista Rangel de 
Camargo, nº 50, Centro.

via Presidente Dutra os 
municípios de Jacareí, 
São José dos Campos, 
Caçapava, Tremembé, 
Taubaté e Pindamonhan-
gaba. Será o Sistema de 
Transporte Rápido Inter-
municipal de Média Ca-
pacidade (TRIVALE) que 
terá extensão de 63 km.
O outro corredor será o Bus 
Rapid Transit (BRT) entre 
São José dos Campos e Ja-
careí, e terá 21,9 km para 
atender dois municípios 
que somam quase 1 mi-
lhão de moradores. BRT é 
um sistema de circulação 
exclusiva para ônibus de 
alta qualidade com capa-
cidade e desempenho se-
melhante ao de um metrô.

Preto), Cláudio Pedreira 
(Ecco Incorporadora), Eto-
re Bonini (ACIP) e Profa 
Cristina Elisei (FATEC).
As inscrições para a 
mesa redonda podem ser 
feitas pelo telefone (12) 
3644-3300 ou pelo email 
luciana.krebs@aedu.com.
O evento será no 
Auditório da Faculdade 
Anhanguera, localizada na 
Avenidade Nossa Senho-
ra do Bomsucesso, 3344.

Monteiro Lobato
O governador também 
inaugurou no sábado, em 
Monteiro Lobato, o pos-
to do Acessa SP, progra-
ma de inclusão digital do 
Governo do Estado, coor-
denado pela Secretaria de 
Gestão Pública. O secre-
tário da pasta, Davi Zaia, 
participou da inauguração.
Durante a visita, Alckmin 
falou sobre a expansão do 
programa e reafirmou o 
compromisso do Governo 
do Estado de São Paulo em 
garantir o acesso da popu-
lação à internet e ao conhe-
cimento. “Aqui a popula-
ção pode, inclusive, fazer 
cursos de línguas, como 
inglês e espanhol, e ainda 
tem acesso a diversos ser-
viços públicos que estão 
disponíveis na internet”, 
afirmou o governador.
O Acessa SP está em fran-
co crescimento e bem per-
to de chegar aos 645 mu-
nicípios paulistas. O posto 
do Acessa SP de Monteiro 
Lobato fica na rodovi-
ária e possui seis com-
putadores, com sistema 
operacional 4.0 e internet 
com velocidade de 2 MB.
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Curiosidades

Foi um sergipano radicado na França o criador do primeiro cartaz de propaganda de 
um filme. Cândido de Faria fez em 1902, o cartaz do filme “Les Victimes de L’Alcco-
lisme”, inspirado na obra de Emile Zola.
***
Nos rios amazônicos, já foram descobertas 1.500 espécies de peixes, mas estima-se que 
existe pelo menos o dobro. Isso é quinze vezes mais do que todas as espécies de peixes 
encontrados nos rios da Europa.  
***
A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um grande felino, do 
gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada nas Américas. É o terceiro 
maior felino do mundo após o tigre e o leão e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamí-
fero da ordem dos carnívoros, membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões 
quentes e temperadas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É um símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” e “jagua-
retê” têm origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este felino manchado mais se 
assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente maior e mais resistente. As 
características do seu comportamento e habitat são mais próximas as do tigre. Embora 
seu habitat preferido seja a densa floresta tropical é também encontrado em uma varie-
dade de terrenos abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. 
As ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comércio inter-
nacional de onças ou de suas partes esteja proibida, o felino ainda é freqüentemente 
morto por seres humanos, particularmente em conflito com fazendeiros e agricultores. 
O felino tem sido largamente extinto nos Estados Unidos desde o início do século vinte. 
A onça faz parte da mitologia de diversas culturas indígenas americanas, incluindo a 
dos maias, astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotada como ani-
mal sagrado era caçada em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente à bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa.
***
O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”!”
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ó burrice! O significa é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good 
morning”?
- Bem, agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?
***
A professora pergunta:
- Joãozinho, o que devo fazer prá repartir onze batatas para sete pessoas?
E o Joãozinho responde:
- Purê de batata, professora!

Mensagens

A loja do Senhor
Um dia entrei numa loja e vi um anjo atrás do balcão. Maravilhado com aquela visão 
divina perguntei-lhe:
- Anjo do Senhor! Que vendes?
E ele respondeu-me:
- Todos os dons de Deus!
- Custa caro? Perguntei-lhe.
- Não, tudo é de graça, é só escolher. Respondeu o anjo.
Então contemplei a loja e vi pacotes de esperança, vidros de fé,
caixinhas de salvação, potes de sabedoria e tantas outras coisas. Tomei coragem e pedi:
- Por favor! Embrulhe um vidro de fé, muito amor de Deus, todo perdão Dele, bastante 
felicidade e salvação eterna para mim e para toda a minha família.
O anjo do Senhor anotou o pedido, separou os itens e colocou tudo num pequeno em-
brulho que cabia na palma da mão.
Surpreso perguntei-lhe:
- Como é possível caber tudo que lhe pedi, aqui nesse pequeno pacotinho?
O anjo respondeu-me sorrindo:
- Querido amigo, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas vendemos as sementes.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. Se esse for o 
seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a luta lhe dará melhor noção das 
próprias dificuldades, passando a não considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando 
mais, imagine-se livre de sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para 
ter forças de assim fazer, acredite-se com sorte, como o tempo a seu favor, com saúde 
e uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a providência 
para nele cair.

Pensamentos

Para o sábio, o suficiente é abundante.
Se quiseres conhecer uma pessoa dê-lhe autoridade.
O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.
Só aquele que está se asfixiando sabe por que o ar existe.
Dar é lançar uma ponte por cima do abismo da sua solidão.
Quando a mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim.
Na natureza, dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.
Nada é mais vergonhoso que uma afirmativa sem conhecimento.

A Prefeitura de Ilhabe-
la, por meio da Secreta-
ria de Finanças, informa 
que o contribuinte que 
optar pelo pagamento do 

IPTU em parcela única, 
com data de vencimento 
no próximo dia 25 de mar-
ço, terá 6% de desconto. 
Os carnês chegam este mês 

às casas dos contribuin-
tes. O Imposto Predial e
 Territorial Urba-
no ainda poderá ser 
pago em 10 parcelas.

IPTU com 6% de desconto 
na parcela única em Ilhabela

Mais de 1100 ciclistas re-
presentaram dez estados 
e título ficou com atleta 
de São José dos Campos
O título do 8º Granfondo 
do Brasil Pirelli de Ciclis-
mo, etapa de Verão, ficou 
com São José dos Cam-
pos (SP). Roberto Pinhei-
ro, da Funvic/BrasilInvest 
foi o vencedor da disputa, 
realizada no último do-
mingo (9), em Ubatuba.
O atleta completou os 160  
km, com largada e chega-
da na praia do Cruzeiro, 
com o tempo de 3h43min-
05seg230, e vantagem 
de mais de três segundos 
para o segundo colocado 
William Chiarello, da São 
Lucas Saúde/Giant/Bon-
trager, de Americana (SP. 
Verinaldo Vandeira, da 
BR Suzano/BrasilInvest/
Suzano, foi o terceiro, 
com 3h44min26seg961.
Na disputa do Mediofondo, 
com percurso total de 106 
km, os vencedores, no ge-
ral, foram Daniel Toledo, 
com 2h30min12seg244, 
e Viviane Lourenço dos 
Santos, com a marca 
de 2h33min30seg088.
Ao todo, mais de 1100 ci-
clistas - novo recorde - re-
presentaram dez estados 
e participaram da compe-
tição, que correspondeu  
à temporada 2013 e foi 
adiada duas vezes em ra-
zão de obras na BR 101.
“Estamos muito felizes 
em ter o Granfondo aqui 
em Ubatuba, acontecimen-
to esportivo muito impor-
tante para a cidade. Acom-
panho o evento desde a 
primeira edição, quando 
não era prefeito, e tenho 
visto a sua evolução”, des-
tacou Mauricio Moromi-

zato, prefeito de Ubatuba.
Na prova do Granfon-
do, depois de um início 
com todos em pelotão e 
sem muitas escapadas, 
Roberto Pinheiro impri-
miu uma fuga no km 55, 
junto com outros dois 
adversários, mas o pe-
lotão acabou anulando.
Quando faltavam 25 km, 
ele e William Chiarello 
escaparam de novo, des-
ta vez conseguindo seguir 
até o final, com vitória 
do representante de São 
José dos Campos levan-
do a melhor no sprint.
“Foi minha primeira com-
petição do ano e nada me-
lhor do que começar ven-
cendo. Gostei muito da 
prova, pois proporciona a 
integração entre ciclistas 
de várias categorias, fede-
rados ou não. Deveríamos 
ter mais eventos assim, 
opinou o vencedor, natural 
do Rio Grande do Norte, 
que tem no currículo o bi-
campeonato da Prova 9 de 
Julho e é campeão da Copa 
da República, em 2008.
Outra atração da disputa foi 
João Gaspar, da Ironage/
Colner,  um dos melhores 
do Tour do Brasil em 2014. 
Ele, que usou o evento 
como treinamento para 
os Jogos Sul-America-
nos do Chile, na sema-
na que vem, terminou na
 22ª posição. “Valeu mui-
to. Sempre gosto de ven-
cer, mas aqui o objetivo 
era outro. Achei o even-
to muito legal e que tem 
um papel de promover 
o esporte. Agora é se-
guir para o Chile e tentar
 fazer o melhor”, 
afirmou o ciclista.
Resultados do 8º Gran-

fondo do Brasil Pirelli de 
Ciclismo – Etapa de Verão
Granfondo - 160 km
1) Roberto Pinheiro 
(Funvic /Bras i l Inves t /
São José dos Cam-
pos), 3h43min05seg
2) William Chiarello (São 
Lucas/Giant/Bontrager/
Americana), 3h43min08
3) Verinaldo Vandei-
ra (BR Suzano/Brasi-
lInvest), 3h44min26seg
4) Tiago Fiorelli (ECT/
Tauba t é /Ta rumã /Va l -
group), 3h44min30seg
5) Sidnei Fernan-
des (São Lucas/Giant/
B o n t r a g e r / A m e r i c a -
na), 3h45min55seg
Mediofondo - 106 km
M a s c u l i n o
1) Daniel Toledo, 
2 h 3 o m i n 1 2 s e g 2 4 4
2) Alberto Câme-
ra, 2h30min12seg614
3) Marcio Paes da Sil-
va, 2h30min12seg886
4) Sergio Gibim, 
2 h 3 o m i n 1 2 s e g 9 0 5
5) Luiz Otávio Perei-
ra, 2h30min12seg976
F e m i n i n o
1) Viviane dos San-
tos, 2h33min30seg088
2) Paola Freitas, 
2 h 4 1 m i n 3 0 s e g 4 0 4
3)Tatiani de Olivei-
ra, 2h41min30seg937
4) Jéssica dos 
Santos, 2h49min12seg663
5) Sirley Rodrigues, 
2 h 4 9 m i n 1 6 s e g 6 6 5
O Granfondo do Brasil 
Pirelli de Ciclismo tem 
organização da Federa-
ção Paulista de Ciclismo 
e MZ2 Eventos, com re-
alização da Pirelli, Go-
verno do Estado de São 
Paulo, Prefeitura Muni-
cipal de Ubatuba e Polí-
cia Rodoviária Federal.

Roberto Pinheiro vence
8º Granfondo do Brasil

de Ciclismo
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A Câmara de Tauba-
té realizará duas sessões
 ordinárias semanais, com 
a instituição de sessão
 noturna, a partir de hoje 
às 18h. A proposta que 
institui a mudança, foi 
aprovada em segun-
da votação dia 6.
Após a aprovação, Car-
los Peixoto (PMDB), que 
preside a Casa, anunciou 
que promulgaria a me-
dida no Boletim Legis-
lativo, para que possa 
entrar em vigor dia 11. A 
sessão noturna será reser-
vada à discussão e vota-
ção de projetos de lei, de 
resolução e de emendas à 
Lei Orgânica, entre outros.

A sessão de quarta-fei-
ra, às 15h, continua a ser 
realizada para discus-
são e votação de reque-
rimentos, moções e pro-
posições de inclusão não 
permitidas na sessão de 
terça-feira. Também fica 
reservada à palavra dos ve-
readores no Expediente e 
Explicação Pessoal, assim 
como a participação de 
munícipes na tribuna livre.
Mais dois projetos
 tiveram aval em se-
gunda votação. Da 
vereadora Pollyana 
Gama (PPS) e outros 
vereadores, que decla-
ra patrimônio cultural 
o Balé da Cidade, e de 

Jeferson Campos (PV), 
que cria do dia municipal 
do taxista (25 de julho).
Também teve aprovação 
em duas votações, dia 6, 
com a realização de ses-
são extraordinária, o pro-
jeto do Executivo que 
revoga parte das restri-
ções urbanísticas impos-
tas ao Loteamento Re-
serva Altos do Cataguá.
Onze projetos de denomi-
nação de rua foram apre-
ciados em duas votações. O 
nome dos homenageados e 
os vereadores que apresen-
taram as proposituras po-
dem ser lidos na pauta da 
sessão, por meio do atalho 
http://zip.net/bhmHYH.

Realização de sessão noturna
começa hoje na Câmara de Taubaté

A obrigatoriedade de a 
Prefeitura publicar na in-
ternet a lista de munícipes 
inscritos no programa ha-
bitacional deverá ser vo-
tada pelos vereadores de 
Taubaté, com a derrubada 
do parecer contrário da 
Comissão de Justiça à pro-
posta de Salvador Soares 

(PT) que institui a medida.
O parecer foi discutido 
na sessão do dia 6. Com 
a derrubada, o documen-
to será ser incluído na or-
dem do dia para votação.
Na discussão do parecer, 
Salvador afirmou que o dé-
ficit habitacional é de qua-
tro mil moradias, segundo 

dados da administração, e 
frisou o objetivo da pro-
posta. “Queremos evitar o 
fura fila ou apadrinhamen-
to político.” Considerou 
que o debate e a decisão 
sobre a derrubada do pa-
recer representa o aprimo-
ramento do sistema demo-
crático e administrativo.

Projeto que obriga divulgação de 
inscritos em programa habitacional 

será votado pela Câmara 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT) de Caragua-
tatuba oferece uma nova 
lista de oportunidades 
para o mercado de tra-
balho. Para disputar as 
vagas, os interessados 
devem preencher requi-
sitos como experiência, 
escolaridade, entre outros.
 A lista de empregos pode 
sofrer variações e não es-
tar mais disponível desde 
que atinja o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O interessado deve apre-
sentar os documentos 
pessoais. O PAT está lo-
calizado na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. O te-
lefone é (12) 3882-5211.
 Confra: 
Agente educacional, 
Ajudante de cozinha, 

O faturamento do co-
mércio varejista no esta-
do de São Paulo cresceu 
4,2% no ano passado em 
relação a 2012, aponta 
pesquisa divulgada na sex-
ta-feira, dia 7, pela Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP). Em 2013, 
a receita com vendas do 
setor atingiu R$ 513,2
 bilhões, o que represen-
ta um incremento de R$ 
20,7 bilhões. Somente 

A Associação Comer-
cial e Industrial de 
Taubaté – ACIT realiza,
 no dia 12 de março, quar-
ta-feira, às 9h, um café 
para os empresários, co-
merciantes e autoridades 
da cidade, em comemora-
ção aos 115 anos. Ainda no 
evento, em celebração ao
 dia 8 de março – Dia da 
Mulher, haverá uma ho-
menagem às mulheres 
de destaque em Taubaté: 
Eliane Indiani, Mariah 
Ortiz e Coronel Eliane 
N i k o l u k .

Ajudante de motorista, 
Ajudante de pizzaiolo, 
Ajudante de serralheiro, 
Analista contábil, Auxiliar 
de enfermagem, Auxiliar 
de escritório, Auxiliar de 
manutenção predial, Au-
xiliar de marceneiro, Au-
xiliar de mecânico de au-
tos, Auxiliar de técnico 
de eletrônica, Auxiliar de 
vidraceiro, Balconista de 
lanchonete, Camareira de 
hotel, Carpinteiro, Casei-
ro, Churrasqueiro, Copei-
ro, Costureira em geral, 
Cozinheiro geral, Eletricis-
ta, Empregado doméstico 
 arrumador, Encarrega-
do de bar e restaurante, 
Enfermeiro do trabalho, 
Faxineiro, Garçom, Ins-
talador de painéis, Ins-
talador-reparador de 
rede elétrica, Instrutor 
de informática, Instrutor 
no ensino profissio-
nalizante, Lavador de 

em dezembro, o vare-
jo paulista faturou R$ 
52,1 bilhões, um aumen-
to de 3,8% na compara-
ção com igual período do 
ano anterior. O destaque
 em 2013 foi a expansão 
no varejo supermercadis-
ta, com aumento real de 
R$ 5,8 bilhões. De acordo 
com a FecomercioSP, o
 resultado foi superior à es-
timativa de elevação de 4% 
no faturamento feita pela 
entidade. Na avaliação 
dos economistas da fe-

Além da homenagem e 
comemoração, acontece-
rá a premiação dos con-
cursos ‘’#cainafolia’’ e 
“Ser mulher é?”, realiza-
dos na rede social Face-
book da ACIT. “Nós vamos 
selecionar a marchinha 
vencedora do #cainafolia, 
que vai ganhar um kit de
 prêmios das lojas Amo-
re Mio, Sophia Mo-
das, Medical Vale e 
One Store - Renata Mo-
das, e também vamos 
escolher as seis fra-
ses vencedoras do 

automóveis, Locutor 
anunciador, Mecânico 
de ar-condicionado e re-
frigeração, Mecânico de 
manutenção de máqui-
nas cortadoras de grama 
e similares, Mecânico
 de motor a diesel, Médi-
co clínico geral, Motoboy, 
Motorista de caminhão, 
Oficial de serviços gerais 
na manutenção de edifi-
cações, Operador de ba-
te-estacas, Operador de 
caixa, Operador de draga, 
Operador de empilha-
deira, Padeiro, Professor 
de espanhol, Professor 
de inglês, Promotor de 
vendas, Recepcionista 
atendente, Recepcionis-
ta de hotel, Serralheiro, 
Serralheiro de alumínio, 
Serralheiro de ferro, Tra-
balhador na fabricação de 
artefatos de cimento, Ven-
dedor interno, Vendedor 
pracista, Vidraceiro e Vigia.

deração, o desempenho 
do comércio paulista é 
resultado da adoção de 
estímulos ao consumo 
pelo governo federal; 
redução das alíquotas 
do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados 
(IPI) para veículos e ele-
trodomésticos; linhas 
de financiamento mais 
acessíveis no Programa 
Minha Casa Melhor; 
e redução de juros às 
pessoas físicas pe-
los bancos públicos.

concurso “Ser mulher é?”, 
sendo que cada vence-
dora vai ganhar um pre-
mio das lojas Rita Calça-
dos, Bella Lingerie, Betel 
Livraria, Oliver Folheados, 
Mondial Óculos e Marina 
Calçados”, explica Marília 
Lüdke, do departamento 
de Marketing da ACIT.
O evento acontece na 
Associação Comer-
cial, que fica na Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
57, centro. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone: 2125-8201.

PAT de Caraguá comunica
vagas para o mercado de

trabalho

Faturamento do comércio 
varejista cresce 4,2% em 

2013, aponta FecomercioSP 

ACIT realiza evento em
comemoração aos 115 anos

Sebrae realiza palestra
sobre qualidade no

atendimento em Campos do
Jordão nesta quarta feira

Sebrae-SP promove atividades
gratuitas em Taubaté

 Atividade visa apresen-
tar como práticas simples 
no momento do atendi-
mento podem promover 
a fidelização dos clientes
O Sebrae-SP vai realizar 
nesta quarta feira (12) em 
Campos do Jordão a pa-
lestra “Melhore a relação 
com seu cliente”. A apre-
sentação é gratuita e será 
realizada a partir das 10h, 
no auditório da Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Campos do Jordão.
Voltada para micro e pe-
quenas empresas dos se-
tores de comércio, ali-
mentação, serviços e 
hospedagem, a atividade 
tem como objetivo aper-
feiçoar as técnicas de 
atendimento aos clientes, 
oferecidas pelos estabele-
cimentos que trabalham di-
retamente com o público.

 Programação do mês 
traz oportunidade 
para empreendedores
aprimorarem a ges-
tão dos negócios
Os empreendedores de 
Taubaté e região podem 
obter informações so-
bre temas ligados à ges-
tão de negócios nas três 
palestras e duas oficinas 
gratuitas que serão rea-
lizadas pelo Sebrae-SP 
na ACIT (Associação 
Comercial e Industrial 
de Taubaté), em março.
Serão três atividades na 
próxima semana: a pales-
tra “Saiba como Fazer um 
Plano de Marketing” (dia 
11) e as oficinas “Aprenda 
a  Fazer Fluxo de Caixa” 
(dia 12) e “Invista no Pla-
nejamento” (dia 14). No 

A apresentação vai mos-
trar como a prática de 
ações simples durante a 
abordagem aos consumi-
dores podem garantir a 
fidelização e consequen-
temente o aumento dos lu-
cros e o fortalecimento do 
negócio. Outro objetivo 
da atividade é levar o em-
presário a entender as ne-
cessidades de quem busca 
seu produto ou serviço.
“Durante os projetos e 
ações do Sebrae junto aos 
empresários, percebemos 
que a maior preocupação 
é em relação à melhoria 
do atendimento ao cliente 
e por isso estamos ofere-
cendo essa palestra”, ex-
plicou Tamares Gomes, 
consultora do Sebrae-SP.
A Associação Comercial 
e Empresarial de Cam-
pos do Jordão fica loca-

dia 19, será realizada pa-
lestra sobre a figura jurídi-
ca do microempreendedor 
individual e, no dia 31, pa-
lestra focada em qualidade.
Os empresários e inte-
ressados em abrir um 
negócio também podem 
procurar o PAE (Posto de 
Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté (Rua 
Armando Salles de Oli-
veira, 457, Centro), que 
mantém atendimento diá-
rio. O PAE é mantido pelo 
Sebrae-SP em parceria 
com a Prefeitura, ACIT, 
Unitau, Sinhores, Sindica-
to Rural e Ciesp Taubaté.
Programação do Se-
brae-SP em Taubaté
P a l e s t r a s
Dia 11/3 – 10h às 12h. 
Tema: Saiba como Fazer 

lizada na rua Maurilio 
Comóglio, 115, bairro 
Abernéssia. Inscrições 
e mais informações pe-
los telefones (12) 3132-
6777 ou (12) 3664-2579.
C a p a c i t a ç ã o
O Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá oferece semanal-
mente palestras e oficinas 
gratuitas voltadas para 
gestores e colaboradores 
de micro e pequenas em-
presas, nas áreas de ven-
das, marketing, adminis-
tração, atendimento, entre 
outras. Entre em contato 
e consulte a programação.
P r o g r a m a ç ã o
Palestra: “Melhore a re-
lação com seu cliente”
Data 12/03 – 10h
Local: ACE Campos do 
Jordão - (Rua Maurilio Co-
móglio, 115 – Abernéssia)

um Plano de Marketing
Dia 19/3 – 15h às 17h. 
Tema: Como se Tor-
nar Microempre-
endedor Individual
Dia 31/3 – 10h às 12h. 
Tema: Como a Qualidade 
Contribui para seu Negócio
O f i c i n a s
Dia 12/3 – 19h às 
21h. Tema: Apren-
da a Fazer Fluxo de 
C a i x a
Dia 14/3 – 14h às 17h. Tema: 
Invista no Planejamento
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Eventos gratuitos, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 
0800 570 0800. Email: 
pae.taubate@gmail.com
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A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Esportes in-
forma que estão abertas 
inscrições para Escolinhas 
Esportivas e Turmas de 
Treinamentos que serão 
oferecidos a população.
A partir do dia 10 de 
março iniciaremos as ati-
vidades para atender os 
nossos futuros campe-
ões. As modalidades se-
rão realizadas no Ginásio 
de Esportes (Jardim dos 
Eucaliptos), no horto mu-
nicipal e/ou nas quadras 
dos bairros da cidade.

As atividades são: Alon-
gamento, Atletismo, 
Basquetebol, Cross-
fit, Futebol, Futsal, Gi-
nástica, Handebol, Jiu-
Jitsu, Skate, Tênis de 
Mesa, Voleibol e Xadrez.
Modalidades como Ginás-
tica, Crossfit e Brincadeiras 
Populares serão desenvol-
vidas no horto municipal.
As aulas de skate serão 
realizadas em diferen-
tes quadras da cidade.
Podem se inscrever crian-
ças e adolescentes de 07 
a 17 anos e as aulas se-
rão realizadas nos pe-
ríodos manhã, tarde e 

noite. Alguns horários 
podem ser alterados até 
o início da atividade.
A Prefeitura Municipal 
através do esporte têm por 
objetivo valorizar e esti-
mular a prática esportiva, 
como fator de promoção 
de saúde e bem estar, bus-
cando consciência cor-
poral, espírito esportivo, 
cooperativo para o melhor 
convívio dos munícipes.
Para maiores informações 
sobre as inscrições sobre 
as inscrições e horários 
entrar em contato no Gi-
násio de Esportes ou pelo 
telefone: (12) 3672.3147

Quadra de Esportes
de Tremembé será

reaberta para
realização de vários

esportes

Monteiro Lobato ganha 
acesso gratuito à internet

Monteiro Lobato ganha 
a partir desta sexta-feira 
(7)  o seu primeiro posto 
do Acessa São Paulo nesta 
sexta-feira, em cerimônia 
que será realizada às 16h. 
O posto será instalado 
na Rodoviária do Centro 
e terá 5 computadores à 
disposição da população. 
Com esse benefício, os 
moradores de Monteiro 
Lobato poderão acessar a 

internet gratuitamente, e 
todos fazer pesquisas es-
colares, formular o currí-
culo, procurar emprego,
 ampliar seus conheci-
mentos, ampliar o cír-
culo de amizades por 
meio das redes sociais, 
entre outras atividades.
Será também uma boa 
oportunidade para mora-
dores das áreas rurais, que 
têm mais dificuldade para 

acessar a Internet. Muitos 
deles terão a oportunida-
de de conhecer a inter-
net e aprender a navegar. 
A unidade também ofe-
rece um monitor capaci-
tado que vai auxiliar os 
usuários no que for preciso.
O Programa Acessa São 
Paulo é uma iniciativa do 
Governo Estadual para In-
clusão Digital e desenvol-
vimento humano e social.

Atividade visa apresen-
tar como práticas simples 
no momento do atendi-
mento podem promover 
a fidelização dos clientes
 O Sebrae-SP vai realizar 
nesta quarta feira (12) em 
Campos do Jordão a pa-
lestra “Melhore a relação 
com seu cliente”. A apre-
sentação é gratuita e será 
realizada a partir das 10h, 
no auditório da Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Campos do Jordão.
 Voltada para micro e 
pequenas empresas dos 
setores de comércio, ali-
mentação, serviços e 
hospedagem, a atividade 

tem como objetivo aper-
feiçoar as técnicas de 
atendimento aos clientes, 
oferecidas pelos estabele-
cimentos que trabalham di-
retamente com o público.
 A apresentação vai mos-
trar como a prática de 
ações simples durante a 
abordagem aos consu-
midores podem garantir 
a fidelização e conse-
quentemente o aumento 
dos lucros e o fortaleci-
mento do negócio. Outro 
objetivo da ativida-
de é levar o empresário 
a entender as necessi-
dades de quem busca 
seu produto ou serviço.

 “Durante os projetos e 
ações do Sebrae junto 
aos empresários, perce-
bemos que a maior pre-
ocupação é em relação à 
melhoria do atendimento 
ao cliente e por isso es-
tamos oferecendo essa 
palestra”, explicou Ta-
mares Gomes, con-
sultora do Sebrae-SP.
 A Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Campos do Jordão
 fica localizada na rua 
Maurilio Comóglio, 115, 
bairro Abernéssia. Inscri-
ções e mais informações 
pelos telefones (12) 3132-
6777 ou (12) 3664-2579.

Campos do Jordão
recebe palestra sobre

qualidade no atendimento

A partir de hoje, dia 07 
de março de 2014, os 
carnês do IPTU já 
estão disponíveis aos 
contribuintes. A re-
tirada dos carnês é
 realizada no setor de Tri-

butos da Prefeitura Muni-
cipal, sendo que a primeira 
parcela vencerá no dia 12 
de maio de 2014. Os con-
tribuintes que efetuarem o 
pagamento à vista do IPTU, 
ou seja, antes do ven-

cimento da 1ª parcela 
(12/05/2014), obterão o be-
neficio de 10% de desconto.
Informações podem 
ser enviadas para o 
e-mail contato@reden-
caodaser ra . sp .gov.br.

Disponíveis carnês de 
IPTU de Redenção

Prefeitura de Tremembé 
divulga nota oficial
sobre problemas

causados pela chuva
A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
lamenta muito o ocorrido 
na noite desta quinta-feira 
(06), onde 90% dos postes 
abastecidos por energia 
solar (Avenida Luiz Gon-
zaga das Neves – trecho 
Jardim Santana / Condo-
mínio Eldorado) caíram 
devido às fortes chuvas. 
A causa da queda dos 
postes está sendo inves-
tigada, levando-se em 
consideração todos os fa-
tores possíveis que pos-
sam ter colaborado como 
força do vento e outros 
que dependem de uma 

análise técnica mais deta-
lhada. Como exemplo erros 
de projeto ou instalação.
Já contatamos a Engelux 
(empresa responsável pela 
obra) para o mais rápido 
possível sanar os proble-
mas de iluminação no local.
A Polícia Civil reali-
zou perícia no local para 
emissão de laudo técnico.
A Prefeitura informa ain-
da que não finalizou o 
pagamento da empre-
sa, já que os serviços 
não tinham 100% do seu 
funcionamento correto.
Para os interessados, se-
gue alguns dados da obra.
E m p r e s a : 

Engelux (Contra-
to assinado em 2012)
Projeto: Dade 2011/2012
Obra executada com re-
curso do DADE (Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias 
– Secretaria de Turismo 
do Estado) no ano de 2011
Início da obra: 
Agosto de 2012
Término da obra: Ain-
da não finalizada
Valor da obra: 720.000,00
L a m e n t a m o s 
também as casas atingidas 
pelo temporal e pedimos 
aos afetados que entrem em 
contato com a Defesa Civil 
pelo telefone 3672-5735.

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
a Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé por meio das 
Secretarias Municipais de 
Ação Social, Saúde e Cul-
tura, Turismo e Esportes 
realizará um evento des-
tinado as mulheres, que 

acontecerá na Praça da Es-
tação, no centro da cidade.
O evento será no sábado, 
dia 15 de março a partir 
das 08h da manhã, e con-
tará com diversas ativi-
dades gratuitas durante 
o dia, tais como: Aula de 
Zumba, 2ª Corrida e Ca-
minhada de 4Km, testes 

rápidos de HIV, Sífilis e 
Hepatite e muito mais.
O objetivo do evento é 
homenagear a Mulher 
Tremembeense, ofere-
cendo um dia de ações 
voltadas para sua va-
lorização e autoestima.
Contamos com a pre-
sença de todas vocês!

Prefeitura de Tremembé
realiza evento em

comemoração ao dia
Internacional da mulher


