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A GAZETA DE TREMEMBÉ
Prefeitura de Tremembé 
promove ações a fim de 
erradicar a dengue no 

município

Saúde ocupacional em 
Pinda atende em
novo endereço

Tremembé informa:
Carnês das Taxas de

Licença para
funcionamento já estão 

disponíveis para retirada

Inscrições abertas para 
1ª etapa do 18º Circuito

Ubatuba de Águas
Abertas

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, juntamente com 
a Secretaria de Saúde, es-
tão em constante atuação 
contra a dengue no muni-
cípio, na tentativa de er-
radicar o inseto de forma 
mais rápida, o trabalho é 
feito através de distribui-
ção de panfletos, cami-
nhadas de mobilização e, 
aplicação do “inseticida” 
nos locais típicos para a 
procriação do “Vilãozinho 
de listras brancas”, pois 
quando o assunto é den-
gue todo cuidado é pouco.
O trabalho feito nas resi-
dências não envolve so-
mente a aplicação do “in-
seticida” e “larvicida” por 
parte dos agentes de saúde, 
mas também de orientar o 
morador sobre os princí-

A unidade da saúde ocu-
pacional da prefeitura está 
instalada em um novo 
local. Os funcionários 
públicos que desejarem 
contar com atendimen-

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé informa aos co-
merciantes, empresários e 
autônomos que os carnês 
das taxas de licença para 

Com apoio da Prefeitu-
ra de Ubatuba, através da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, a primeira etapa 
do 18º Circuito Ubatuba 
de Águas Abertas aconte-
ce no próximo dia 27 de 
abril na praia do Lázaro, 
costa sul do município.
As inscrições ficam aber-
tas entre esta terça-feira, 
dia 1 de abril, e o pró-
ximo dia 23 de abril.
Para fazer a inscrição, 
acesse o site: www.mi-
nhasincricoes.com.br.
Para obter mais infor-
mações, entre em conta-
to pelo telefone (0xx12) 
3833-3818 ou envie 
mensagem para natato-
riaubatuba@hotmail.com.
O Circuito
O Circuito Ubatuba de 
Águas Abertas chega a 
sua 18ª edição como uma 
das competições mais 

pios básicos que devem 
ser tomados para com-
bater a procriação dentro 
de sua própria casa, pois 
não existe vacina contra 
a dengue e, a prevenção 
continua sendo o melhor 
remédio. Portanto, evite 
água parada mesmo sendo 
em pequenas quantidades, 
e no caso da vasilha de 
aguá do animal escovar 
semanalmente as bordas 
do recipiente. Já bloqueio, 
é feito somente em casas 
que ficam próximas as das 
pessoas que estão apresen-
tando sintomas da doença, 
onde os agentes eliminam 
criadouros encontrados e 
aplicam o “larvicida” e, 
na confirmação mediante 
exame de sangue especí-
fico a equipe retorna nas 
proximidades e realiza a 

to podem se dirigir ao 
novo endereço da unida-
de, localizado Rua Dou-
tor Monteiro de Godoy 
81, no bairro do Bosque. 
O espaço conta com dois 

funcionamento e licença 
para o comércio ambulan-
te, referente ao exercício 
de 2014, já podem ser reti-
rados em sua sede na Rua 
7 de Setembro, 701 – Cen-

tradicionais da região.
A série de provas ga-
nhou corpo aos poucos 
e hoje recebe cerca de 
550 atletas em cada eta-
pa, que reúne os melho-
res nadadores do Litoral 
Norte e Vale do Paraíba.
Nos últimos anos, nada-
dores da Capital, da Gran-
de São Paulo, das regiões 
de Campinas e Bragança 
Paulista também marca-
ram presença no evento.
Com o objetivo de fazer 
do esporte um fator de in-
tegração, o circuito é divi-
dido em categorias e rece-
be de crianças de 7 anos 
a senhores de 70 anos.
A intenção é promover e 
estimular os novos atle-
tas e a atividade física / 
competitiva nos veteranos.
Cada etapa inclui provas 
de 250, 500, 1000 e 3000 
metros. A área de compe-

aplicação do inseticida na 
área. Antes da nebulização 
todos os animais devem 
ser retirados da casa, aquá-
rios, brinquedos, alimen-
tos, utensílios, comedou-
ros e bebedouros devem 
ser guardados e tampados, 
as janelas, portas e corti-
nas devem ficar abertas, 
manter as roupas de cama 
e toalhas de mesa levanta-
das, e só reocupar a resi-
dência após 15 minutos.
O que se deve fazer em 
caso de suspeita de dengue.
Os principais sintomas 
da dengue são febre, dor 
de cabeça, dor nos olhos, 
nas articulações ou corpo, 
fraqueza e manchas ver-
melhas na pele. Caso você 
tenha pelo menos dois des-
tes sintomas, procure ime-
diatamente um médico.

consultórios médicos, uma 
sala destinada à seguran-
ça do trabalho e uma sala 
do engenheiro do traba-
lho. O atendimento é re-
alizado das 7 às 17 horas.

tro, setor Lançadoria 2.
O vencimento da pri-
meira parcela é dia
 15 de abril.
Mais informações pelo 
telefone 3607-1045

tição é demarcada e con-
ta com apoio do Corpo 
de Bombeiros, além de 
salva-vidas que acom-
panham os nadadores 
com pranchas de surf du-
rante o percurso, barcos 
de apoio e ambulância.
A equipe conta ainda com 
cronometristas, classifi-
cadores, equipe de apoio 
e sonorização (locução). 
Ao final de cada prova, 
os atletas são recepcio-
nados com uma mesa de 
frutas e água mineral.
Calendário do 18º Circuito 
Ubatuba de Águas Abertas
1ª etapa dia 27 de 
abril - Praia do Lázaro
2ª etapa dia 
25 de maio - Praia 
da Maranduba
3ª etapa dia 31 de agos-
to - Praia da Enseada
4ª etapa dia 28 de se-
tembro - Perequê-Açu
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E outras cidades da região

Curiosidades

As frutas como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. 
Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi e hortelã e uva e 
morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas informam 
que é mais eficiente adicionar sucos do que frutas às dietas. Experimente substituir os 
refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e usar sempre água 
mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite 
adoçar os sucos e, se o fizer, prefira o mel ou açúcar mascavo, pois eles são muito mais 
saudáveis do que o açúcar refinado.
***
O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante, depois 
por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne câimbras, 
além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada de consu-
mo do açaí é em vitaminas.  Pode ser com banana e laranja, com morango picado, com 
melancia e mel ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é adicionar água e 
bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a 
vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

Humor

Um turista parou para abastecer à beira da estrada e foi abordado pelo funcionário do 
posto:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e, depois de pagar pergunta:
- E prá quanto vai súber o combustível?
E o funcionário explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!
***
O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea para fazer o chik-in, deposita duas malas enor-
mes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Recife e esta outra para Manaus.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para Brasília.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que vocês fizeram no mês passado!
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados?
- Professora...
***
O rapaz bate na porta de uma residência e assim que o dono atende, ele diz:
- O senhor poderia doar alguma coisa para o lar dos velhinhos?
- É claro que posso! Espere só um pouquinho que eu vou buscar a minha sogra...

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria,entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à aceitação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve seu 
calvário para depois, ressuscitar.
***
Em tempo difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imediatos, 
é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os proje-
tos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxergar al-
guma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o mesmo 
roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade.Pode ser 
que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um desânimo 
passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais importan-
te do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam as 
funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não funcio-
navam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimentos o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião. “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Há heróis para o bem e para o mal.
Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.
Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A auto-estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os a fé. 
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Para um coração valente nada é impossível.
Creio que para compreender é preciso compreender para crer.
A grande coragem para mim é a prudência.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar os homens.
O impossível em geral é o que não se tentou.

Cata Treco de Taubaté
auxilia no combate à dengue

Aumenta número de municípios 
paulistas com bônus para quem 

economizar água

Hoje o caminhão Cata Tre-
co da Prefeitura de Taubaté 
estará no bairro Esplanada 
Santa Terezinha a par-
tir das 08h. No dia 09 de 
abril, quarta-feira, será a 
vez do bairro São Gonçalo.
O caminhão passa nos 
locais indicados para re-
colher utensílios que não 
são mais utilizados pelos 
moradores, como mó-

O governo do estado de 
São Paulo anunciou on-
tem, dia 31, a ampliação 
para a capital e 30 muni-
cípios da região metro-
politana de São Paulo do 
incentivo a economia de 
água. Será concedido um 
bônus de 30% no valor da 
conta de água para aque-
les que reduzirem o con-

veis e eletrodomésticos, 
e que não devem ser des-
cartados de maneira irre-
gular, evitando acumulo 
de lixo, que propicia o 
criadouro do mosqui-
to e de outros animais.
É importante 
ressaltar que o cami-
nhão não recolhe entu-
lho de construção civil.
A passagem do

sumo em 20%. A medida 
entra em vigor hoje, dia 
1º. Em fevereiro, o go-
verno havia estabelecido 
o bônus apenas para os 
consumidores atendidos 
pelo Sistema Cantareira. 
Agora, cerca de 17 mi-
lhões de pessoas poderão 
receber o bônus. A meta da
 Companhia de Sanea-

 caminhão Cata Treco na 
região soma-se as ações 
de combate à dengue, re-
alizado pela Prefeitura 
Municipal de Taubaté.
Na última semana o cami-
nhão passou pelos bairros 
Imaculada, onde recolheu 
cerca de 30 toneladas de 
material, e Marlene Miran-
da, de onde foram retira-
dos mais de 10 toneladas.

mento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) é 
chegar a 6 metros cúblicos 
(m³) por segundo de eco-
nomia, o que equivale a
mais de 518 milhões de 
litros de água por dia. 
Apesar do aumento do 
incentivo, o governo ad-
mite a possibilidade de 
racionamento de água.
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Vale do Paraíba terá
programação especial na

Semana Nacional do
Microempreendedor Individual

Volks faz doação de um veículo 
e cinco motores para o Senai

Taubaté assina convênio de
cooperação técnica com a 

Emtu/SP 

Audiência sobre travessia 
de balsas para Ilhabela

tem nova data
Confira as vagas de
emprego no (PAT) de

Caraguá.

5ºBPMI realiza Corrida General 
Salgado com sucesso 

Programação preparada 
pelos escritórios regionais 
do Sebrae-SP em São José 
dos Campos e Guaratin-
guetá é gratuita e inclui 
palestras, oficinas e orien-
tações do Sebrae Móvel. O 
Sebrae realiza a partir des-
ta segunda feira (31/03), 
em todo o País, a 6ª Sema-
na do Microempreendedor 
Individual (MEI). A ação, 
que segue até sábado, é 
realizada anualmente em 
comemoração à criação da 
categoria e tem os objeti-
vos de incentivar a forma-
lização de novos negócios 
e de capacitar os profissio-
nais que já atuam de ma-
neira regular. Durante a 
Semana do MEI, o Vale do 
Paraíba receberá uma série 
de eventos gratuitos, que 
serão realizados em São 
José dos Campos, Pinda-
monhangaba e Guaratin-
guetá, onde estão progra-
madas palestras, oficinas e 
consultorias gratuitas dos 
especialistas do Sebrae
-SP e de outras entidades 
parceiras do empreende-

A Volkswagen do Brasil 
realizou na terça-feira, dia 
25, a doação de um veí-
culo e cinco motores para 
escolas técnicas do Se-
nai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial). 
Com o objetivo de apoiar o 
ensino profissionalizante e 
o desenvolvimento da ca-
pacitação técnica e tecno-
lógica, todos os itens serão 
destinados para os cursos 
de mecânica automotiva 
da entidade, como recur-
sos de treinamento para os 
alunos. A cerimônia de en-
trega da doação foi realiza-
da na fábrica da Volkswa-
gen na Anchieta, em São 
Bernardo do Campo, 
onde o vice-presidente 
de Recursos Humanos 
da Volkswagen do Bra-
sil, Holger Rust, recebeu 
dois representantes do 

A Prefeitura de Taubaté 
assinou ontem segunda-
feira, dia 31 de março, um 
convênio de cooperação 
técnica com a Empresa 
Metropolitana de Trans-
portes Urbanos (Emtu/SP).
O diretor de Gestão Ope-
racional da Emtu/SP, 
Evandro Losacco, es-
teve na cidade para ofi-
cializar a parceria com 
o governo municipal.
Esse convênio permite, 
entre outras coisas, a im-
plementação de programas 
como o Sistema Estrutura-
do de Transporte Coleti-
vo de Média Capacidade; 
Programa de Revitaliza-
ção dos Polos de Articu-
lação Metropolitana - Pró
-polos; Sistema Viário de 

A audiência pública para 
discutir o sistema de tra-
vessia de balsas no arqui-
pélago será realizada no 
próximo dia 16 (quarta-
feira), às 18h30, na Câ-
mara de Ilhabela. O de-
bate que estava previsto 
ocorrer em 26/3 foi adiado 
pela ausência da Dersa.
Em ofício enviado à Câ-
mara, o presidente da Der-
sa, Laurence Casagrande, 
confirma a presença de um 
representante da empresa 
na audiência remarcada. 

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador -
 PAT de Caraguata-
tuba comunica nesta 
semana mais uma relação 
de vagas para o mercado 
de trabalho. De acordo 
com o PAT, são oferecidas 
oportunidades de 
acordo com algu-
mas exigências como
 experiência e escolarida-
de. A lista poderá sofrer va-
riações e não estarem mais 

A “Corrida General Sal-
gado” na sua 29º edi-
ção reuniu 4 mil ins-
critos, num total de 
7 mil participantes de to-
das as idades, num per-

dor. Os atendimentos vão 
abordar orientações sobre 
a formalização, abertura 
de novos negócios, obten-
ção de crédito e aperfeiço-
amento de gestão em áreas 
como marketing, finanças, 
planejamento, gestão de 
pessoas, legislação, qua-
lidade no atendimento e 
produção. Confira abaixo 
a programação completa 
da Semana do MEI, com 
a relação de eventos, ho-
rários e endereços. Sebrae 
Móvel: além do atendi-
mento nos Escritórios Re-
gionais do Sebrae-SP em 
São José dos Campos e 
Guaratinguetá, uma cara-
vana do Sebrae Móvel vai  
percorrer a região. Nesta 
segunda e terça feira, os 
quatro veículos do escri-
tório itinerante estarão no 
estacionamento do Vale 
Sul Shopping para realizar 
o atendimento ao públi-
co. Na sexta-feira (4/4), 
as vans do Sebrae Móvel 
estarão em Pindamonhan-
gaba, na Praça do Quartel. 
Em ambos os municípios, 

Senai no Estado de São 
Paulo: o gerente regio-
nal, Adelmo Belizário, e 
o diretor da Escola Auto-
mobilística do Ipiranga, 
Fábio Rocha da Silveira. 
Além disso, Rust fez um 
agradecimento especial 
a todos os envolvidos em 
operacionalizar a doação. 
Os cinco motores doados 
pela empresa serão distri-
buídos para unidades do 
Senai alocadas nas cidades 
de São Paulo, São Bernar-
do do Campo, São Carlos, 
Curitiba e Taubaté. O Cen-
tro de Formação Profissio-
nal Volkswagen Senai, da 
fábrica Anchieta, também 
receberá um dos moto-
res, já que oferece curso 
de mecânica automotiva 
em sua grade de ensino. 
Quanto ao veículo, ele 
será doado para o Senai 

Interesse Metropolitano - 
o Sivim e Integração Ope-
racional de toda região.
Com o apoio do município, 
a Emtu/SP poderá intera-
gir diretamente nas diver-
sas fases de estruturação 
do Sistema de Transporte 
Coletivo de Média e Baixa 
Capacidade e da Integra-
ção Operacional como pla-
nejamento, implantação, 
operação, manutenção e 
expansão do transporte 
público metropolitano.
O planejamento do Siste-
ma Metropolitano é com-
posto pelo Sistema Viário 
de Interesse Metropolitano 
(Sivim), que tem como ob-
jetivo principal estabelecer 
padrões, procedimentos e 
parâmetros para os proje-

A nova data foi marcada 
pelos vereadores, levando 
em consideração a dis-
ponibilidade da Dersa.
Alguns episódios recentes 
vêm causando indignação 
nos munícipes. Os usuá-
rios do serviço da Dersa 
têm apresentado diversas 
reclamações, como atra-
sos constantes, alto custo 
das tarifas, grandes filas 
de espera, má conservação 
das embarcações, além do 
pequeno espaço reservado 
aos pedestres. A discus-

disponível esde que o limi-
te máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que 
as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211. 
Confira: Ajudante 
de cozinha, Ajudante de 
pizzaiolo, Armador de 
ferragens (construção ci-

feito sincronismo de 
alegria e esporte contri-
buindo assim para uma 
bonita festa esportiva.
No seu 30º aniver-
sário, no próximo 

o atendimento será das 
9h às 17h. Os técnicos do 
Sebrae-SP vão fornecer 
orientações sobre a forma-
lização do MEI e também 
poderão tirar dúvidas, da-
queles profissionais que já 
possuem CNPJ inscrito na 
categoria, sobre aspectos 
gerais de aperfeiçoamento 
da gestão. O Sebrae Móvel 
em São José tem apoio do 
BEJ (Banco do Empreen-
dedor Joseense), Banco do 
Povo, Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil, 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Vigi-
lância Sanitária Munici-
pal, Assecon (Associação 
dos Contabilistas), INSS 
e Procon. Em Pinda, o 
Sebrae Móvel tem apoio 
da ACIP (Associação Co-
mercial e Industrial) de 
Pindamonhangaba, Banco 
do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal, Banco do 
Povo, CATI (Coordena-
doria de Assistência Téc-
nica Integral), Prefeitura 
de Pindamonhangaba e 
Secretaria de Agricultura. 

do bairro Ipiranga, loca-
lizado na cidade de São 
Paulo, que é referência 
na educação profissional 
em áreas automotivas. 
O vice-presidente de 
Recursos Humanos da 
Volkswagen do Brasil, 
Holger Rust, afirmou 
que a doação do veícu-
lo e dos motores reforça 
o incentivo contínuo da 
Volkswagen em formar 
e a capacitar jovens pro-
fissionais, o que faz par-
te da cultura da empresa. 
“A Volkswagen do Brasil 
busca estreitar ainda mais 
a sua parceria com o Senai, 
contribuindo com o apri-
moramento da capacita-
ção profissional desses 
jovens que a empresa 
tanto aposta, além de ge-
rar benefícios à empre-
sa e à sociedade”, diz.

tos, operação e manuten-
ção das vias que integram 
o sistema de transporte, 
em conjunto com o muni-
cípio, e pelo Programa de 
Revitalização dos Polos 
de Articulação Metropo-
litana (Pró-polos), uma 
iniciativa fundamentada 
nos estudos do Sivim que 
tem como objetivo revita-
lizar os principais núcle-
os urbanos do município 
para garantir condições 
adequadas de circulação 
e segurança aos cidadãos.
As intervenções propostas 
buscam a fluidez do sis-
tema viário, a integração 
entre os diferentes modos 
de transporte, além de tra-
tamento urbanístico no en-
torno das áreas indicadas.

são sobre a travessia foi 
proposta, por meio de re-
querimento, pelo vereador 
Carlos Alberto, Carlinhos 
(PMDB), e aprovada por 
todos os pares. “Esperamos 
que agora o debate se rea-
lize, pois a audiência é um 
anseio, não só da Casa de 
Leis, mas também da po-
pulação”, argumenta Car-
linhos. Mais informações 
(12) 3896.9621, www.ca-
marailhabela.sp.gov.br ou 
www.facebook.com/ca-
maramunicipaldeilhabela.

vil), Atendente de farmá-
cia, Auxiliar de cozinha, 
Auxiliar de limpeza, Au-
xiliar de manutenção pre-
dial, Auxiliar de prótese 
dentária, Auxiliar financei-
ro, Babá, Barman, Cama-
reira de hotel, Confeiteiro, 
Coordenador pedagógico, 
Costureira, Cuidador de 
idosos, Empregada do-
méstica, Encarregado de 
obras, Funileiro de veícu-
los (reparação), Garçom, 
Jardineiro, Laminador 
de plástico, Marcenei-
ro, Mecânico de bicicle-
tas, Motoboy, Motorista 
de caminhão, Oficial de 
serviços gerais, Padeiro, 
Pedreiro, Pizzaiolo, Por-
teiro, Professor de inglês, 
Recepcionista, Técnico de 
edificações, Vendedor am-
bulante, Vendedor inter-
no e Vistoriador de autos.

ano, a Polícia Militar já 
deixa a dica: quem qui-
ser participar das 4.500 
vagas, se inscrevam com 
antecedência e garan-
tam o seu kit esportivo. 

Programação em Pindamonhangaba - Sebrae Móvel

4/4 – Sexta-feira
14h às 17h – Oficina: SEI Vender
09h às 17h - Atendimentos: Sebrae-SP, Acip, Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Banco do Povo, CATI, Secretaria da Agricultura e ACIP
 
5/4 - Sábado
9h às 12h – Oficina: SEI Controlar meu Dinheiro
9h às 17h - Atendimentos: Sebrae-SP, Banco do Brasil, Banco do Povo e Associa-
ção Comercial e Industrial de Pindamonhangaba.
 
Local: Praça José de Faria Fialho (Praça do Quartel) – Rua Coronel Francisco 
Bicudo de Mello, Centro – Pindamonhangaba.
Mais informações pelos telefones (12) 3132-6777 ou 3922-2977.
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Prefeitura de Taubaté apresenta 
projeto de revitalização do

Mercado Municipal

GR Tremembé garante que 
resíduo tóxico não oferece 
risco para a saúde pública

Caraguá receberá em abril mais 
de 1.700 atletas nos

Jogos Regionais

Volkswagen abre inscrições 
para estágio no Salão

Internacional do Automóvel 
2014

A Prefeitura de Taubaté 
apresentou aos permissio-
nários o projeto de revi-
talização e ampliação do 
Mercado Municipal, du-
rante uma reunião ocorri-
da na ultima quinta-feira, 
dia 27 de março. Durante 
o encontro os 81 comer-
ciantes presentes pude-
ram entender o projeto 
e sugerir adequações. A 
equipe da Secretaria de 
Planejamento pretende 
atender grupos conforme 
tipo de produto comer-
cializado para adequar as 
mudanças às necessida-
des dos permissionários.
O Mercado foi fundado 
em 1860 e o prédio, que 
foi construído em 1915, já 
passou por diversas refor-
mas. Atualmente é com-
posto por área interna de 
3.819,65 m² e área externa 
de 4.725,78m² divididos 
em boxes e bancas de co-
mércios como: açougues, 
peixarias e avícolas, pas-
telarias, tabacarias, lati-
cínios, doces, massas ar-
tesanais, roupas, sapatos, 
doces, ervas e condimen-
tos e miudezas. O Proje-
to – Desenvolvida pela 
equipe de arquitetos da 
Secretaria de Planejamen-
to, a proposta tem como 
base atender a necessida-
des e demandas de comer-
ciantes e frequentadores 
do Mercado. O objetivo é 
oferecer melhor qualidade 
dos espaços e serviços ofe-
recidos, recuperação do 
patrimônio arquitetônico, 
criação de novos espaços 
voltados a atividades de la-
zer, cultura e gastronomia, 
e a adoção de tecnologias 
e técnicas sustentáveis.
Com previsão de abertura 
de licitação para o 2º se-
mestre e orçamento no va-
lor de R$ 3 milhões, a obra 

Conforme publicado uma 
carga de 140 toneladas de 
resíduo tóxico foi trans-
ferida do Porto de Santos 
- onde estava confinada 
em 11 contêiners desde 
2003 - para o aterro sa-
nitário da CGR Tremem-
bé, da Resicontrol, loca-
lizado em Tremembé. O 
fato tem causado extrema 
apreensão por parte da 
população local, e tam-
bém moradores de cidades 
no entorno como Tauba-
té e Pindamonhangaba.  
A empresa tem escritório 
em São Paulo e é respon-
sável pelo recepcção da 
carga. A assessoria da GR 
Tremembé informou sobre 
os procedimentos que têm 
sido tomados. “O resíduo 

No período entre os dias 
25 e 27 de abril, o Lito-
ral Norte estará receben-
do cerca de 1.750 atletas 
para as disputas dos 18º 
Jogos Regionais do Idoso 
(Jori). Os competidores 
da Melhor Idade têm mais 
de 60 anos de idade, mas 
trazem um para as dispu-
tas um clima de euforia 
e vivacidade que valo-
riza o evento esportivo. 
A edição deste ano  inte-
gra as comemorações dos 
157 anos de emancipação 
político-administrativa 
de Caraguá.  Caragua-

Serão selecionados 100 
estagiários para atuarem 
no atendimento ao público 
do Salão, que será realiza-
do de 30 de outubro a 9 de 
novembro, em São Paulo
As inscrições vão até 9 
de maio e devem ser fei-
tas pelo site da Volkswa-
gen: www.vw.com.br/
salaodoautomovel2014
A Volkswagen do Bra-
sil acaba de abrir as ins-
crições para o “Estágio 
Volkswagen - Salão Inter-
nacional do Automóvel de 
São Paulo 2014”, maior 
evento automobilístico da 
América Latina. Serão se-
lecionados 100 candidatos 
para atuarem no atendi-
mento ao público do Salão, 
que será realizado de 30 
de outubro a 9 de novem-
bro, no Pavilhão de expo-
sições do Anhembi (SP).
Podem participar estudan-
tes do segundo ao último 
ano dos cursos de enge-
nharia (mecânica, meca-
trônica, automobilística, 
elétrica e eletrônica), de-
sign/desenho industrial, 
relações públicas, publici-
dade e propaganda, marke-
ting, jornalismo e admi-
nistração de empresas.
Para ter todas as informa-
ções sobre a Volkswagen 
e seus produtos na “ponta 
da língua”, os candidatos 
escolhidos passarão por 

de revitalização, quando 
iniciada, está prevista para 
finalizar em um ano. Po-
rém acontecerá de forma 
modulada para minimizar 
o tempo de interrupção 
das vendas dos feirantes. 
O projeto engloba a refor-
ma e ampliação do edifício 
do Mercado, área de ban-
cas externas, calçadas e a 
cobertura na área exter-
na, totalizando 10.176m².
O prédio terá 5.264m² de 
área construída e as me-
lhorias incluem: recupe-
ração das fachadas histó-
ricas; padronização dos 
boxes; reforma de toda 
infraestrutura hidráulica 
e elétrica; nova pavimen-
tação; a criação de mais 
uma entrada de acesso ao 
edifício; a criação do se-
gundo pavimento acessí-
vel por escadas e elevador.
O piso térreo terá 3881m² 
de área destinada para bo-
xes e contará com: ves-
tiário, área de armazena-
mento e coleta de lixo, 
espaço para bebedouro e 
telefones públicos, área 
de carga e descarga de 
mercadorias e bicicletário. 
Tudo distribuído ao lon-
go de amplos corredores 
com iluminação natural.
O segundo piso, com uma 
área de 1383m², tem como 
referência o Mercado Mu-
nicipal de São Paulo com 
boxes voltados para gas-
tronomia, área para apre-
sentações culturais e um 
espaço externo com sa-
cada, deck de madeira e 
jardim. Este piso superior 
também terá sala de admi-
nistração, copa e depósito.
A área externa, com 
4113m², será destinada 
as bancas que seguirão 
um padrão arquitetônico 
privilegiando a circula-
ção dos frequentadores 

será confinado em uma cé-
lula de aterro devidamente 
licenciadas pela Cetesb, 
desenhadas especifica-
mente para receber resí-
duos classe I (perigosos). 
Não existe nenhum risco 
para a saúde pública.”
Segundo a empresa,  tra-
ta-se de um resíduo Clas-
se I (perigoso), porém o 
Centro de Gerenciamen-
to de Resíduo-CGR de 
Tremembé possui toda a 
experiência no manuseio 
deste tipo de material. “O 
CGR (Centro de Gerencia-
mento de Resíduos) possui 
estrutura técnica e opera-
cional para tratamento de 
resíduos que necessitem 
de adequação físico-quí-
mica para sua correta 

tatuba também sediou 
os Jogos Regionais do 
Idoso em 2003, 2009 e 
2012.  O Jori é uma ini-
ciativa do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo em parce-
ria com a secretaria esta-
dual de Esporte, Lazer e 
Juventude e o Governo 
Municipal de Caraguá, 
por meio da secretaria 
de Esportes e Recreação.
A programação come-
ça com a cerimônia 
de abertura será no dia 25 
de abril, às 10h, no Centro 
Esportivo Municipal Ubal-

um treinamento de dois 
meses e meio no novo 
Centro de Treinamento 
da Volkswagen em São 
Paulo. Durante este perí-
odo de preparação para o 
evento, os selecionados 
participarão de palestras 
e atividades relacionadas 
à tecnologia, propaganda, 
estratégia de marketing, 
design, engenharia, moto-
res e segurança veicular, 
além de receberem orien-
tações sobre comunica-
ção, ética, foco no clien-
te e trabalho em equipe.
Pela sétima vez consecu-
tiva, os universitários es-
tarão presentes no estande 
da Volkswagen surpreen-
dendo com suas respos-
tas inteligentes e muita 
disposição para envolver 
o público com o universo 
Volkswagen. Os jovens 
que atuam neste evento 
estarão mais capacitados 
para concorrer a uma vaga 
de estágio da Volkswagen 
do Brasil ou de funcio-
nário da Rede de Con-
cessionários da marca. O 
estande da Volkswagen é 
também uma excelente vi-
trine para o emprego, onde 
os universitários mostram 
as suas competências e se 
destacam num segmento 
bastante competitivo da 
indústria e do comércio.
Como participar

do Mercado, com dis-
posição das mercadorias 
de maneira que facilite 
higienização do local.
As bancas terão uma base 
construída em alvenaria e 
toldo sobre uma estrutura 
metálica, espaço seguro 
para armazenamento de 
mercadorias e instala-
ções elétricas. A área ex-
terna também receberá 
nova cobertura com uma 
configuração que pro-
mova a circulação de ar, 
conforto térmico e a ilu-
minação de todo espaço.
Todos os pavimentos do 
prédio terão banheiros 
masculinos, femininos e 1 
banheiro familiar equipa-
do com fraldário e acessi-
bilidade. O projeto prevê 
a ampliação e arborização 
das calçadas no entorno do 
prédio e serão quatro en-
tradas: a entrada principal 
pela Rua Bispo Rodova-
lho e os acessos laterais 
pela Avenida Desembar-
gador Paulo de Oliveira 
Costa, Rua Dr. Silva Bar-
ros e Rua Coronel Jordão.
A revitalização visa ade-
quar o Mercado a todas 
as diretrizes legais no que 
se refere aos espaços mí-
nimos, recuos, larguras, 
ventilação, iluminação, 
dimensionamento dos sa-
nitários e acessibilidade.
O projeto conta com so-
luções ecológicas como: 
células fotoelétricas para 
geração de eletricidade; 
reaproveitamento da água 
da chuva para lavagem de 
pisos; telhado verde para 
redução de ilhas de calor; 
elementos vazados e vege-
tação para promover som-
breamento e ventilação; 
utilização de iluminação 
LED e técnicas que promo-
vam a ventilação e ilumi-
nação natural dos espaços.

disposição final.” Outro 
ponto em debate se refere 
à taxa de impermeabiliza-
ção do solo - que repre-
senta sua capacidade de 
absorção de água. O temor 
de ambientalistas e popu-
lação em geral é a de que 
a área fique comprome-
tida. “Tremembé é uma 
das poucas empresas no 
Brasil que tem autoriza-
ção para receber resíduos 
perigosos. Essa unidade 
possui um dos mais com-
pletos e seguros sistemas 
de impermeabilização, 
que inclui compactação 
e utilização de geomem-
branas de PEAD (polieti-
leno de alta densidade).”, 
concluíram os represen-
tantes da GR Tremembé

do Gonçalves (Cemug). O 
Congresso Técnico define 
as disputas entre as cidades 
participantes no dia 14 de 
abril, no mesmo horário, 
no Teatro Mario Covas.
O evento terá competições 
de atletismo, coreografia, 
dança de salão, bocha, 
buraco, dominó, damas, 
malha, natação, tênis, tê-
nis de mesa adaptado,
 truco, vôlei adap-
tado e xadrez.   
Outras informações po-
dem ser encontradas 
no site www.jori.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/

As inscrições para o “Es-
tágio Volkswagen - Sa-
lão Internacional do Au-
tomóvel de São Paulo 
2014” devem ser feitas 
pelo site www.vw.com.
br/salaodoautomovel2014 
até o dia 9 de maio.
Critérios para Inscrição:
Cursos elegíveis:
- Engenharia (mecânica, 
mecatrônica, automobilís-
tica, elétrica e eletrônica);
- Design / De-
senho industrial
- Relações Públicas
- Publicidade e Pro-
paganda / Marketing
- Jornalismo
- Administra-
ção de empresas
- Somente serão atendi-
das as universidades lo-
calizadas em São Paulo 
(capital) e Grande ABC
- Fazer um dos cur-
sos elegíveis no perío-
do matutino ou noturno
- Disponibilidade para 
estagiar por quatro horas
- Inglês intermediário
B e n e f í c i o s
- Bolsa auxílio
- Transporte fretado gratuito
- Seguro de vida
- Alimentação subsidiada
- Desconto na com-
pra de veículos
Para informações so-
bre a Volkswagen do 
Brasil, acesse: www.
i m p r e n s a v w. c o m . b r


