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A GAZETA DE TREMEMBÉ

O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Taubaté está com oferta 
de trabalho para profis-
sionais da área da saúde. 
Essas vagas são para Te-
rapeuta Ocupacional e 
Auxiliar de Enfermagem.
O Posto ainda oferece va-
gas em outros ramos do 
mercado de trabalho, para 
pessoas que tenham habi-
lidades e tenham interesse 
em exercer as seguintes 
funções: Auxiliar de Co-
zinha, Lavador de Carros, 
Cozinheiro, Vendedor Pra-
cista, Corretor de Imóveis, 

Auxiliar Administrativo, 
Eletricista, Pedreiro, Pro-
motor de Vendas, Farma-
cêutico, Marceneiro, Mon-
tador de Móveis, Auxiliar 
de Cozinha e Pizzaiolo.
Para se inscrever a uma 
dessas vagas, o candida-
to deve procurar o PAT 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Para fa-
zer o cadastro é neces-
sário fazer o apresentar 
Carteira de Identidade, 
CPF, Carteira de Tra-
balho e número do PIS.
O PAT é um programa do 
Governo Estadual, desen-

volvido em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté, 
que tem a finalidade de 
oferecer oportunidade de 
trabalho àqueles que este-
jam desempregados. Além 
disso, a unidade realiza 
serviços de emissão de 
Carteira de Trabalho e Se-
guro Desemprego. Serviço:
Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador
Endereço: Centro Cul-
tural - Praça Coronel 
Vitoriano, 1,Centro
Horário: De segunda 
a sexta, das 8h às 17h
Tel: 3621-3334/3632-3984

PAT  Taubaté procura
profissionais na área

da saúde

Com a expectativa de 
atrair um público de apro-
ximadamente 120 mil 
pessoas devido ao suces-
so  ocorrido em 2013, a 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secre-
taria de Cultura, Turismo 
e Esportes divulga a pro-

gramação oficial do Novo 
Carnaval de Tremembé 
2014. Várias são as novi-
dades para este ano, entre 
elas estão; carnaval co-
meçando na quinta-feira , 
concurso rei e rainha, au-
mento da praça de alimen-
tação, espaço destinado 
as crianças, quatro blocos 

e uma banda vindos de 
São Luiz do Paraitinga.
NOVIDADE –  Em 2014, 
a prefeitura vai desti-
nar um espaço somen-
te para as crianças, com 
pintura facial, oficinas 
e muitas brincadeiras.
# V e m p r a T r e m e m -
bé. Traga sua Família!

Programação Oficial do 
Novo Carnaval de
Tremembé 2014

O Melhor da Região!

Em reunião realiza-
da na tarde da última 
quinta-feira, na sede da 
Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp), 
a presidente da empresa, 
Dilma Pena, autorizou o 
início das obras de cons-
trução da rede de esgotos 
dos bairros Berizal, Ma-
racaibo, Flor do Cam-
po e Alberto Ronconi.
Segundo o deputado Padre 
Afonso Lobato, que parti-
cipou da reunião, a obra, 
deve custar cerca de R$ 17 
milhões e vai atender cer-
ca de 8 mil pessoas, com 4 
mil ligações domiciliares.
O parlamentar também 
noticiou que a prefeitura 
vai receber do Estado uma 

verba de R$ 200 mil para 
a compra de um caminhão 
limpa-fossa, para atender à 
população, enquanto a rede 
de esgoto não fica pronta.
O anúncio oficial desses 
benefícios à população 
será no próximo dia 21, 
data que havia sido estabe-
lecida, em reunião realiza-
da em novembro passado, 
quando a Sabesp se com-
prometeu a dar satisfa-
ções à comunidade, sobre 
andamento do processo.
Além de Padre Afon-
so (PV) também es-
tavam no encontro de 
hoje, o deputado Sa-
muel Moreira (PSDB), 
presidente da Assem-
bleia Legislativa do 
Estado, o prefeito 

Márcelo Vaqueli e represen-
tantes da Sabesp regional.
Em novembro do ano 
passado, Padre Afonso 
promoveu uma reunião 
no Berizal, com a parti-
cipação de Vaqueli e do 
superintendente regio-
nal da Sabesp, Oto Elias 
Pinto para esclarecer a 
população sobre a verda-
deira situação do projeto.
Na ocasião, o prefeito 
disse que a falta de um 
projeto urbanístico vinha 
atrasando até então, a im-
plantação da rede de es-
goto nos bairros, mas que 
o problema já havia sido 
sanado. Em outubro, a Sa-
besp já havia contratado o 
projeto técnico das obras, 
que custou R$ 970 mil.

Sabesp vai iniciar 
obras de rede de

esgoto em bairros de
Tremembé

sabesp

A Elektro promoverá, dia 
18 de fevereiro, a troca 
de 5.220 lâmpadas incan-
descentes por lâmpadas 
fluorescentes compactas, 
que são mais econômicas 
e eficientes, no municí-
pio de Campos do Jor-
dão. Ao todo, serão be-
neficiados 1.044 clientes, 
classificados como resi-
denciais e com direito à 
tarifa social baixa renda.
Um cupom Vale-Lâmpada 
foi enviado pelos Correios 
a todos os beneficiados. 
Para retirar o kit, com-
posto por cinco lâmpadas 
fluorescentes compactas, 
e o material informativo 
sobre economia de ener-
gia, o cliente deve com-
parecer ao ponto de troca 
com o cupom preenchido, 

levar cinco lâmpadas in-
candescentes usadas, e o 
documento de identidade.  
A troca de lâmpadas co-
muns por econômicas 
faz parte do Programa 
de Eficientização Ener-
gética da Elektro, que 
tem como objetivo pro-
porcionar aos clientes de 
baixa renda uma redução 
no consumo de energia 
elétrica. As lâmpadas flu-
orescentes apresentam 
uma economia de aproxi-
madamente 80% e duram 
até seis vezes mais que as 
lâmpadas incandescentes.
Conforme determinado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL), a Elektro investe 
anualmente 0,5% de sua 
receita operacional líqui-

da em projetos de Eficien-
tização Energética para 
promover o uso racional 
de energia elétrica nas 
comunidades onde atua.
EVENTO: Troca de lâmpa-
das em Campos do Jordão
DATA: 18 de fevereiro
HORÁRIO: 09h às 17h
LOCAL:   Secretaria 
de Des. Social – R. Ra-
fael Vidal s/nº - Centro
CRAS - R. Antonio Simões 
dos Reis, 366 - Vila Sodite
Associação de Bair-
ros Vila Santo Anto-
nio - R. do Pinho, 45
PSF - Bairro Monte Carlo
Unidade Básica de As-
sistência Social - Re-
canto Feliz - R. Be-
nigno Ribeiro, s/nº
Portal de entrada da cida-
de de Campos do Jordão

Elektro beneficia
clientes de Campos do 
Jordão com a troca de  

lâmpadas mais
econômicas
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MISCELÂNEA
Curiosidades:
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu téc-
nicas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de 
alguma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas 
funcionam ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com to-
tal certeza é que muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiariza-
dos com algumas formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a carto-
mancia (pelos baralhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras 
formas divinatórias mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 ve-
zes o da Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos 
planetas que gira em seu redor, não muito afastados em comparação a distân-
cia imensa que existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do 
Sol. O astro-rei constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados tão quen-
te que se acredita que a temperatura interna alcance vinte milhões de graus centí-
grados e a externa a seis mil graus. Chamas gigantescas e línguas de fogo, conhe-
cidas como protuberância ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a 
milhares de quilômetros de distância. De tempo em tempo, manchas escuras apare-
cem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as 
quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pes-
soais. O legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devi-
do aos excessos que cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artísti-
co que deixou em mãos de administradores profissionais não só zerou as dívidas 
como se tornou um negócio muito lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa 
Marie Presley, por sinal e ex-mulher de Michael Jacson, pode receber a par-
te que lhe cabia no espólio que somava a bagatela de 130 milhões de dólares.

Humor :
Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido esta-
va tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagan-
do em casa, encontra o marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela 
aponta a arma para a sua própria cabeça. O marido apavorado, pula da cama 
e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pre-
tos, podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua 
mulher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultu-
ral, olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando 
a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens:
Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conver-
sar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida 
é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um 
pouco de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimen-
to atrás de cada “eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mes-
mo, deliberadamente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos:
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.
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Turistas e proprietários 
precisam cuidar atenta-
mente dos detalhes de 
contrato e vistoria na hora 
de alugar imóvel na praia 
ou no campo. O Carnaval 
é uma das datas em que 
o brasileiro mais gosta de 
viajar. Como os preços das 
diárias em hotéis e pou-
sadas em alta, cada vez 
mais gente opta por alugar 
um imóvel, na praia ou no 
campo. Para que o locatá-
rio não enfrente problemas 
e possa aproveitar o final 
de semana prolongado, o 
Secovi-SP (Sindicato da 
Habitação) recomenda al-
guns cuidados na hora de 
alugar um imóvel por tem-
porada na data, que neste 
ano se estende de 28 de 
fevereiro (Sexta-feira de 
Carnaval) a 5 de março 
(Quarta-feira de Cinzas).
O primeiro ponto, a ser 
observado tanto por pro-
prietários como por lo-
catários, é recorrer a um 
corretor de confiança, es-
clarece Jaques Bushatsky, 
diretor de Legislação do 
Inquilinato do Secovi-SP. 
Não custa lembrar que 
corretores e imobiliárias 
credenciados possuem 
um número de registro 
no Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis 
(Creci), que pode ser exi-
gido por ambas as partes.
O ideal é visitar o local 
antes de alugá-lo, para 

verificar seu estado real 
e quantas pessoas efeti-
vamente acomoda. “Se 
a unidade estiver situada 
em condomínio, garan-
ta no contrato a possibi-
lidade de os inquilinos 
usarem as áreas comuns, 
porque alguns entendem 
que piscinas, quadras e 
churrasqueiras só podem 
ser usufruídas pelos con-
dôminos, o que legalmen-
te é errado, mas acontece 
e gera grandes aborreci-
mentos”, diz Bushatsky.
Se não der para fazer a vi-
sita, solicite à imobiliária 
o envio de fotos internas 
e externas do imóvel. A 
internet também pode ser 
uma aliada. Muitas imobi-
liárias disponibilizam, em 
seus sites, fotos das casas 
e apartamentos que têm 
para alugar. Uma consul-
ta ao Google Street View, 
para ver a fachada do imó-
vel, cumpre, em parte, 
essa função. Embora esse 
tipo de locação seja para 
um pequeno período, é im-
portante elaborar um con-
trato. “Nele devem constar 
as datas de entrada e saída 
do inquilino, o valor a ser 
pago, a forma de paga-
mento, eventuais multas 
para os casos de atraso ou 
depredação e até o número 
de pessoas que ficarão no 
imóvel”, explica Bushat-
sky. Também é recomen-
dável que o contrato tra-

ga o número de utensílios 
(copos, pratos, talheres, 
panelas etc.) e a relação 
de eletrodomésticos e ele-
trônicos disponíveis na 
residência. É importante 
checar, na entrada, se tudo 
está em conformidade com 
o especificado no contrato. 
Observado algum dano na 
chegada (um eletrodomés-
tico que não funciona, por 
exemplo), o diretor reco-
menda anotar o problema 
para informar o locador no 
momento da devolução das 
chaves, livrando-se de pa-
gar indenização pelo dano.
É comum, na locação para 
temporada, o proprietário 
solicitar ao inquilino um 
cheque-caução para ser-
vir de garantia dos bens 
(mobílias, eletrodomésti-
cos, eletrônicos) que estão 
no imóvel. Esse cheque é 
devolvido ao locatário ao 
se observar, na vistoria de 
saída, que tanto o imóvel 
quanto seus equipamentos 
estão em ordem, informa 
o diretor do Secovi-SP.
A forma de pagamento 
do aluguel de tempora-
da é livremente nego-
ciada entre as partes. 
É prática no mercado pa-
gar 50% do valor no ato 
da contratação e o restan-
te na entrega das chaves, 
sendo que os contratos 
costumam prever uma 
multa no caso de desis-
tência de uma das partes.

Cuidados na locação
 por temporada para o

Carnaval

A Polícia Militar pren-
deu na quinta-feira um 
homem de 70 anos pela 
prática de estelionato na 
cidade de Tremembé.
O idoso entrou em uma 
fábrica de blocos e se in-
dentificou como fiscal do 
trabalho e, após apontar su-
postas irregularidades no 
local, exigiu que o proprie-
tário pagasse a ele a quan-
tia de R$ 5 mil para não 

aplicar multas na empresa.
A vítima disse que não 
tinha todo o dinheiro dis-
ponível no momento e que 
faria um saque no banco 
e entregaria ao homem 
em um local combinado.
Após o homem sair da 
empresa, a vítima acio-
nou a polícia que foi 
ao local combinado e 
prendeu o falso fiscal.
Na Delegacia, o idoso fa-

lou que era detetive par-
ticular e negou o crime. 
Outras 3 vítimas do mes-
mo golpe em datas ante-
riores reconheceram o ho-
mem, que continua preso.
A Polícia alerta a popu-
lação para tomar cuidado 
com esse tipo de aborda-
gem e sempre registrar 
o boletim de ocorrên-
cia, para auxiliá-los na 
prisão dos criminosos. 

Polícia prende
idoso por estelionato 

em Tremembé
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A Novelis anunciou que 
investirá mais de R$ 1 
milhão em iniciativas 
de responsabilidade so-
cial em Pindamonhan-
gaba no ano de 2014. 
Os recursos serão 
colocados em cin-
co projetos distintos.
As ações são ligadas ao 
projeto global da empre-
sa, chamado Novelis Co-
munidade, que tem como 
objetivo promover ações 
de responsabilidade so-
cioambiental e o desen-
volvimento das comuni-
dades nas cidades em que 
a empresa está inserida. 
São dois projetos ligados 
a educação e outros três 
ligados a cultura, espor-
te, criança e adolescentes.
O primeiro é o “PASA - A 
Sociedade do Amanhã” 
que tem como intuito cons-
cientizar alunos, professo-
res, gestores e funcioná-
rios do ensino municipal 
para as práticas sustentá-
veis, formando cidadãos 

responsáveis. Cerca de 30 
escolas públicas munici-
pais vão receber o projeto. 
O segundo projeto de edu-
cação será no Parque Tra-
bijú, a empresa irá investir 
na promoção de educação 
ambiental e melhorar a 
estrutura do parque para 
atrair mais turistas ao lo-
cal. Guarda-parques se-
rão instalados para visitas 
guiadas, com informações 
sobre fauna, flora, reci-
clagem e outros temas.
Na área de cultura, a No-
velis continuará investindo 
no projeto de restauração 
do Palacete 10 de Julho, 
antigo prédio da Prefei-
tura, considerado um dos 
símbolos da arquitetura 
do Vale do Paraíba e que 
irá abrigar um centro de 
memórias do munícipio.
Em parceria com o Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te, a Novelis desenvolverá 
o projeto “Fundo da Infân-
cia e Adolescência” com 

o objetivo de promover o 
bem-estar e a qualidade de 
vida de crianças e adoles-
centes carentes da cidade.
Por fim, na área de espor-
te será aplicado em esco-
las públicas municipais o 
projeto de Formação Con-
tinuada de Professores.  
Uma parceria da empresa 
com o Instituto Esporte 
& Educação, presidido 
pela ex-jogadora de vôlei 
Ana Moser, e que treina-
rá professores em esporte 
educacional para levar op-
ções de inclusão dos alu-
nos no ambienta escolar.
“Investir no desenvolvi-
mento socioambiental das 
comunidades é uma das 
nossas prioridades. Criar 
valor e ser uma referên-
cia positiva na região é 
parte de nosso compro-
misso como cidadão cor-
porativo responsável”, 
afirma Eunice Lima, di-
retora de Comunica-
ção e Relações Gover-
namentais da Novelis.

Pindamonhangaba
Novelis anuncia
investimento de

R$ 1 milhão em ações de 
responsabilidade social A Avenida do Povo 

em Taubaté vai rece-
ber câmeras de segu-
rança para o Carnaval. 
O monitoramento da fo-
lia será feito por cerca 
de 10 equipamentos e 
uma central de monito-
ramento será montada 
no local e operada por 
guardas civis municipais.

Estudantes do Ensino Mé-
dio interessados no pro-
grama da Secretaria da 
Educação podem se ins-
crever no processo seleti-
vo unificado até o dia 27
A Secretaria da Educa-
ção do Estado de São 
Paulo oferece bolsas no 
valor de R$ 392 para 1,5 
mil alunos de Ensino 
Médio interessados em 
atuar como empreende-
dores nas escolas estadu-
ais que integram o Pro-
grama Escola da Família. 
O projeto estimula os 
adolescentes a desenvol-
ver ações nas unidades 
de ensino que abrem aos 
finais de semana para a 
comunidade. Os partici-
pantes ficam responsá-
veis por criar e comandar 
ações gratuitas sociais, 
culturais e esportivas, 
entre outras atividades, 
aos sábados e domingos, 
nas unidades escolares. 

É o maior desconto que 
uma empresa já deu a usu-
ários individuais no Brasil 
pela plataforma. Quem 
entrar na página oficial 
da Volkswagen Brasil no 
Facebook terá uma grata 
surpresa. A empresa acaba 
de lançar uma nova cam-
panha de ofertas exclusiva 
para a rede social, desen-
volvida e implementada 
pela AlmapBBDO, que 
dará a 500 usuários dois 
mil reais de desconto na 
compra de qualquer veícu-
lo da marca, com exceção 
do up!, lançado no último 
dia 4 de fevereiro. Este não 
é somente o maior descon-
to que uma empresa já deu 
a usuários individuais no 
Brasil pelo Facebook, mas 
também a primeira vez 
que uma campanha assim 
acontece no mercado au-
tomotivo pela plataforma. 

O projeto é um pilo-
to de uma proposta da 
Secretaria de Seguran-
ça do município para o 
monitoramento eletrôni-
co de eventos públicos.  
A intenção é que uma 
central móvel esteja nas 
grandes festas populares 
como mais uma ferramen-
ta de segurança, evitando 

Os interessados em ingres-
sar no programa batizado 
de Aluno Empreendedor 
devem se inscrever, no site 
da Fundap, para o proces-
so seletivo para estagiar 
em diversos órgãos do se-
tor público. As inscrições 
vão até o dia 27 de feve-
reiro. Após aprovação no 
processo o candidato po-
derá ser selecionado para 
atuar no projeto ou ainda 
em outro programa de es-
tágio oferecido nesta sele-
ção unificada (saiba mais 
no portal da Educação – 
www.educacao.sp.gov.br).
Atualmente, as escolas 
da família já contam com 
640 alunos empreende-
dores. A nova turma deve 
começar a atuar a partir 
de março. “Esta iniciati-
va é mais uma ação ofe-
recida pela Secretaria aos 
alunos de Ensino Médio 
que busca aprimorar a 
formação para o mercado 

O formato escolhido para 
ativação da campanha 
também é novo no Brasil. 
Lançado em 5 de fevereiro, 
trata-se de uma publicação 
com botão call-to-action, 
que levará os interessa-
dos ao site da marca, onde 
preencherão um formu-
lário e terão acesso ao 
cupom. Tanto a campanha 
no Facebook, quanto o 
site da marca funciona-
rão em desktop e mobile. 
“A Volkswagen do Brasil 
é uma das marcas mais 
seguidas no Facebook 
Brasil, com mais de 2,7 
milhões de fãs. Esta ação 
é pioneira no setor auto-
motivo e é mais um pas-
so adiante para aproximar 
nosso relacionamento com 
esse público e investir 
em uma plataforma que 
faz parte do dia a dia dos 
brasileiros, proporcionan-

casos de violência e fur-
to. A equipe da Secretaria 
já está pesquisando com 
empresas especializadas a 
viabilidade para implanta-
ção do sistema na cidade. 
A intenção é que os equi-
pamentos sejam operados 
por policiais militares,
treinados no Programa 
Atividade Delegada.

de trabalho e simultanea-
mente fortalece o vínculo 
das nossas escolas com a 
comunidade, dois aspectos 
fundamentais do processo 
de ensino”, afirma o se-
cretário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
A carga horária do aluno 
empreendedor é de 12 ho-
ras, sendo 6 horas no sába-
do e outras 6 no domingo.  
A bolsa tem duração de 
um ano, podendo ser pror-
rogada por mais um ano. 
Para participar, os alunos 
passam por um proces-
so de classificação. Após 
a convocação, os alunos 
empreendedores são en-
caminhados às unida-
des do Programa de seus 
municípios de origem. É 
dada a preferência para 
que os jovens atuem nas 
unidades em que estudam. 
Serviço: Localize 
aqui a Escola da Fa-
mília mais próxima

do um benefício concre-
to aos fãs da marca”, diz 
Fábio Rabelo, gerente de 
Marketing Digital e Rela-
cionamento com o Cliente 
da Volkswagen do Brasil. 
“O Facebook é um canal 
de negócios e podemos 
esperar os melhores resul-
tados de conversão para a 
Volkswagen”, diz Fabrí-
cio Proti, diretor de negó-
cios para o setor automo-
tivo do Facebook Brasil. 
“Temos uma capacidade 
única de entregar a men-
sagem certa para a pessoa 
certa, o que é fundamen-
tal em campanhas deste 
tipo”, conclui o executivo. 
A campanha permane-
cerá no ar até 28 de fe-
vereiro ou até que os 
500 cupons se esgotem. 
Para conhecer, acesse 
w w w. f a c e b o o k . c o m /
v o l k s w a g e n d o b r a s i l .

Avenida do Povo vai
receber câmeras de

segurança para o
Carnaval

Educação oferece 1,5 mil 
bolsas de R$ 392 para
alunos atuarem como
‘empreendedores’ das

Escolas da Família

Volkswagen dará
1 milhão de reais em 

descontos pelo
Facebook

A exemplo de outros bair-
ros de Pindamonhangaba, 
o Loteamento Vila Suíça, 
que possui 160 residên-
cias, também esteve reu-
nido com representantes 
da Prefeitura, para discu-
tir propostas para o local.
Os moradores solicita-
ram à administração pro-
vidências em relação ao 
fechamento de uma área 
que fica paralela ao ri-
beirão do Curtume, que 
passa pelo bairro. Além 
dessa solicitação, os mo-
radores presentes à reu-
nião ainda pediram maior 
rigidez da Prefeitura em 
relação aos proprietários 
que não mantém seus ter-
renos limpos, para que o 
bairro seja mais seguro.
Para Patrícia Garcez de 
Oliveira, moradora no 
bairro há 10 anos e uma 
das munícipes que solici-
tou o encontro, a oportuni-

dade foi muito satisfatória. 
“Temos a possibilidade 
de conversar com os re-
presentantes da adminis-
tração e fazer as nossas 
reivindicações, mostrando 
nossa realidade”, disse.
O munícipe José Alves 
Neto também fez várias 
solicitações em relação ao 
bairro, como a instalação 
de uma AMI – Academia 
da Melhor Idade, mais ilu-
minação e a construção de 
calçadas na área verde do 
bairro. “Sabemos que a ad-
ministração tem um roteiro 
de obras em toda a cidade, 
mas acredito que com essa 
reunião muitas questões 
serão atendidas”, afirmou.
Francisca Cunha de Lima 
Fonseca, moradora há 14 
anos, aprovou a ida de re-
presentantes da Prefeitura. 
“É uma oportunidade de 
conversarmos com quem 
pode resolver nossos pro-

blemas, levando inclusive 
às outras autoridades nos-
sas necessidades, como 
a questão de maior segu-
rança e opções de lazer 
no Vila Suíça”, salientou.
Com a participação de 
muitos moradores, duas 
obras foram escolhidas 
como prioridade: a cons-
trução de um Centro Co-
munitário e o fechamento 
da área verde ao lado do 
ribeirão, próximo a um lo-
cal que tem também uma 
rede de alta tensão. O pre-
feito salientou que, além 
das obras votadas pelos 
moradores, outros proce-
dimentos serão realizados 
no local, como a instala-
ção de um parque infantil, 
calçadas em volta da área 
verde, a construção de ga-
lerias e a análise do tráfego 
de veículos na via de en-
trada e saída do bairro para 
melhoria da mobilidade.

Moradores do Vila Suíça 
de Pinda definem obras 

em encontro com
administração
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Unidade vai disponibilizar 
orientações gratuitas sobre 
gestão para empresários e 
futuros empreendedores
Nos dias 19 e 20, Tre-
membé irá receber a van 
do Sebrae Móvel, que 
atenderá empreendedores 
na Praça Geraldo Cos-
ta, em frente à Estação 
Ferroviária, no Centro. A 
iniciativa tem o apoio da 
Prefeitura e também da 
ACITRE – Tremembé.
Na cidade, técnicos do Se-
brae-SP farão atendimen-
tos individuais gratuitos 
sobre temas relacionados à A Secretaria de Esportes 

juntamente com o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé, convida 
idosos acima de 60 anos 
a participar do 18° JORI 
(Jogos Regionais do Ido-
so) que será realizado na 

gestão de negócios, como 
administração, finanças e 
marketing. Os interessa-
dos também receberão in-
formações sobre produtos 
e serviços oferecidos pela 
entidade e a programação 
de palestras e consulto-
rias do Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor 
de Taubaté, mantido pelo 
Sebrae-SP em parceria 
com a Prefeitura, ACIT, 
Unitau, Sinhores, Sindica-
to Rural e Ciesp Taubaté.
O Sebrae Móvel é uma 
iniciativa criada para levar 
às comunidades as unida- cidade de Caraguatatuba

-SP em abril de 2014, com 
as seguintes modalidades: 
atletismo, coreografia, 
dança de salão, bocha, 
buraco, dominó, damas, 
malha,natação, tênis, tênis 
de mesa adaptado, truco, 

des do Sebrae informações 
sobre os serviços e produ-
tos oferecidos. A van cus-
tomizada é um escritório 
itinerante que conta com 
ar-condicionado, compu-
tadores e acesso a internet 
sem fio.  Sebrae Móvel em 
Tremembé - Data: 19 e 20 
de fevereiro Horário: 9h 
às 17h Local: Praça Ge-
raldo Costa, s/n, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas no PAE (Posto 
de Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté. Tel.
(12) 3621-5223 – Email: 
pae.taubate@gmail.com vôlei adaptado e xadrez. 

Aos interessados pro-
curar maiores informa-
ções no Ginásio de Es-
portes, no Jardim dos 
Eucaliptos ou ligar para 
3672-3147 até o 
dia 15 de março.

Tremembé recebe unidade 
móvel do SEBRAE

Fundo Social de
Tremembé convida
idosos acima de 60 

anos para participar do 
18º Jogos Regionais

do Idoso

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba assinou um 
convênio com a Polícia 
Militar para efetivação da 
Atividade Delegada na 
cidade. Na próxima ter-
ça-feira (18), às 10 horas, 
em uma cerimônia na Pra-
ça Monsenhor Marcon-
des, serão apresentados 
os policiais que vão de-
senvolver esse trabalho.
Com a assinatura do con-
vênio, os policiais em 
horário de descanso po-
derão atuar e auxiliar na 
segurança do município.
A cidade contará com dez 
policiais a mais por dia, o 
que trará um reforço, re-
sultando na inibição da 
atuação de criminosos.
Para o prefeito, a efetiva-
ção da Atividade Delegada 
em Pindamonhangaba vai 
intensificar ainda mais a se-
gurança, colaborando para 
a diminuição da violência.
De acordo com informa-

ções do Comandante da 
Policia Militar de Pin-
damonhangaba, Paulo 
Henrique Lourusso Ca-
valheiro, o convênio é de 
extrema importância e a 
população só tem a ga-
nhar com o acordo. “Com 
a atividade delegada, es-
peramos uma redução do 
índice de criminalidade”.
Trânsito mais seguro
Um outro convênio assi-
nado com a Policia Mi-
litar tem como objetivo 
disciplinar as atividades 
previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro, por 
meio da Secretaria da Se-
gurança Pública do Es-
tado de São Paulo e do 
Departamento Estadu-
al de Trânsito – Detran.
O convênio consiste em 
permitir que a Polícia Mi-
litar intervenha e possa 
atuar nas infrações de solo 
e uso de via em apoio e 
complemento ao serviço já 

desenvolvido pelo Deptran 
– Departamento de Trânsi-
to de Pindamonhangaba.
A partir de agora, a Polí-
cia Militar poderá autuar, 
por exemplo, motoris-
tas que estacionem em 
locais proibidos, dentre 
outras ações de trânsito.
Este convênio foi assina-
do no final do ano passa-
do pelo prefeito e está na 
Secretaria da Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo para análise. Com a 
aprovação, será realizado 
um treinamento da Policia 
Militar e do Deptran para 
afinar como será desen-
volvido o auto de infração.
O comandante Cavalheiro 
avaliou que esse convê-
nio trará solução para ca-
sos pendentes de trânsito, 
principalmente em horá-
rios avançados, quando os 
agentes não estão mais em 
atuação, acarretando em 
mais benefício ao cidadão.

Prefeitura de Pinda e 
Polícia Militar iniciam 
Atividade Delegada

Caçapava recebeu segun-
da-feira a visita do Mi-
nistro de Estado Chefe 
da Secretaria de Aviação 
Civil, Moreira Franco. 
Ele venho para a cerimô-
nia de assinatura do Pla-
no de Outorga Específico 
do Aeródromo do empre-
endimento aeroespacial 
Aerovale, que está sendo 
construído às margens da 
rodovia Carvalho Pinto.

Moreira Franco fez 
uma visita técnica às 
obras do Aerovale. 
A conclusão da pista tem 
previsão para o próxi-
mo mês de maio, mas 
com entrega para funcio-
namento no fim do ano, 
quando o aeródromo pas-
sará a receber aeronaves 
comerciais das principais 
companhias aéreas, além 
de aeronaves executivas.

O Aerovale é um in-
vestimento da inicia-
tiva privada que in-
veste R$ 200 milhões. 
A pista de pouso do aero-
porto terá 1550m, cujo ta-
manho é superior à pista do 
aeroporto Santos Dumont, 
localizada na Ilha do Go-
vernador, Rio de Janei-
ro. Depois de assinada, 
a portaria será publi-
cada no Diário Oficial.

Caçapava recebe ministro
para cerimonia em aeroporto

da Aerovale

Com inauguração previs-
ta para abril deste ano, as 
lojas C&A, Riachuelo e 
Oscar Calçados estão com 
processo seletivo para a 
contratação de cerca de 
100 profissionais para 
trabalhar nas unidades 
do Shopping Pátio Pinda.
A C&A procura 30 pro-
fissionais e para concor-
rer é preciso ter ensino 
médio completo, com ou 
sem experiência e dis-
ponibilidade de horário. 
Os benefícios oferecidos 
são assistência médica e 
odontológica, vale trans-
porte, refeição, participa-
ção nos resultados, des-
conto de 20% nas lojas 
C&A e plano de carreira.
A Riachuelo abriu 58 va-
gas para os cargos de che-

fia, liderança e base opera-
cional. Podem participar 
do processo seletivo, ho-
mens e mulheres, maiores 
de 18 anos, com Ensino 
Médio completo, dispo-
nibilidade de trabalho aos 
finais de semana e feria-
dos e bom relacionamento 
interpessoal. Para os car-
gos de chefia e liderança 
é desejável curso superior 
completo ou em andamen-
to. A empresa oferece pla-
no de carreira e benefícios 
como vale-refeição, vale-
transporte, plano de saúde, 
participação nos lucros, 
entre outros. A rede tam-
bém proporciona oportu-
nidades para o ingresso de 
pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho.
A loja Oscar Calçados 

abriu 20 vagas nas áre-
as de vendas, crediário, 
estoque e limpeza. Para 
participar do processo 
seletivo, os interessados 
devem encaminhar os 
currículos até o dia 28 de 
fevereiro, ter Ensino Mé-
dio completo, experiência 
anterior na função deseja-
da, ser maior de 18 anos e 
residir em Pindamonhan-
gaba. Quem fizer parte 
da equipe terá benefícios 
como convênio médico e 
odontológico, vale-trans-
porte e prêmios internos.
Veja os emails para envio 
de currículos: C&A - rh.re-
crutamento@cea.com.br
Riachuelo - pinda@
r i a c h u e l o . c o m . b r
Oscar Calçados - rh@
oscarca lcados .com.br

Novas lojas do Shopping 
Pátio Pinda abrem 100

vagas de empregos


