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A GAzetA dos Municípios

Monteiro Lobato
promove 5º edição do 
Festival de Literatura 

Infantil

Feira em Taubaté
orienta estudantes

sobre carreira

Festival literário contará 
com a participação da jor-
nalista Míriam Leitão, da 
atriz Cinthya Rachel, do 
cantor e compositor Toqui-
nho, entre outras atrações
De 11 a 14 de setembro, 
o município de Monteiro 
Lobato promove o 5º Fes-
tival de Literatura Infantil, 
evento que visa incentivar 
a leitura e possibilitar o 
contato do público com os 
livros. Foi no município 
que o escritor José Ben-
to Monteiro Lobato criou 
suas principais obras literá-
rias: Urupês, Jeca Tatu e o 
Sítio do Picapau Amarelo.
O Festival inicia-se na 
quinta-feira (11), com ati-
vidades exclusivas para 
as escolas municipais e na 
biblioteca pública da cida-
de. Entre as atrações: con-
tação de histórias, oficinas 
literárias e apresentação 
do espetáculo musical in-
fantil “A Bela e a Fera”.
Livros e atrações cul-
turais: No sábado e do-

Indecisão é comum en-
tre os jovens; no even-
to começam as inscri-
ções para o Vestibular
Definir a futura carreira 
é uma tarefa difícil para 
grande parte dos jovens 
que estão concluindo o 
Ensino Médio. Para auxi-
liar estes adolescentes, a 
Universidade de Taubaté 
(UNITAU) realiza a Feira 
de Profissões, que aconte-
ce nesta terça e quarta-fei-
ra, dias 9 e 10 de setembro.
Com uma experiência 
de mais de 40 anos em 
vestibulares, a equipe da 
UNITAU identificou as 
principais dificuldades 
dos adolescentes em rela-
ção à escolha profissional 
e criou ferramentas para 
auxiliá-los, entre elas a 
Feira. O evento, que já 
se consolidou como parte 
do calendário das esco-
las da região, está em sua 
nona edição e marca o iní-
cio das inscrições para o 
Vestibular, que terão des-

mingo (13 e 14), a Praça 
Deputado Cunha Bueno 
promove um verdadeiro 
passeio pelo mundo da 
literatura, com oficinas 
culturais, exposição, ven-
da e distribuição de livros 
no período das 9h às 18h.
A tenda principal será pal-
co para apresentações que 
visam incentivar e promo-
ver a leitura. Entre as atra-
ções o grupo “Tiquequê”, 
formado por Diana Tatit, 
Bel Tatit, Angelo Mun-
dy e Wem, que comemo-
ram 10 anos de carreira.
Míriam Leitão, uma das 
mais importantes e pres-
tigiadas jornalistas do 
país também participa 
do evento apresentando 
seus dois livros infantis 
“A menina de nome en-
feitado” e “A perigosa 
vida dos passarinhos pe-
quenos”. Ela será en-
trevistada por peque-
nos leitores: as crianças.
No domingo, a atriz Cin-
thya Rachel, que ficou 

conto de 50% durante a 
Feira (exceto Medicina).
Nela, os visitantes podem 
acompanhar palestras e 
atividades sobre as dife-
rentes áreas do conheci-
mento, sobre o ENEM e 
sobre outros temas relacio-
nados à formação e visitar 
os estandes dos 43 cursos 
da UNITAU, nos quais 
poderão conhecer mais 
sobre as carreiras e con-
versar com professores e 
alunos de diferentes áreas.
INDECISÃO - 
Um dos serviços que 
também será levado pela 
UNITAU na Feira é a 
orientação profissional, 
na qual os alunos rece-
bem informações sobre 
como realizar a escolha 
consciente da carreira.
A psicóloga Andreia Fer-
reira, do setor de Vesti-
bular da UNITAU, ex-
plica que a indecisão e a 
dificuldade em escolher 
o curso são comuns. “Os 
adolescentes têm muitas 

famosa no Brasil por in-
terpretar a personagem 
“Biba” no seriado Castelo 
Rá-Tim-Bum da TV Cul-
tura, participará de um 
agradável bate-papo sobre 
seu livro “A garota que 
queria mudar o mundo”. 
Simplesmente imperdível.
Toquinho: No encerra-
mento do evento, domin-
go às 15h, um bate-papo 
musical com o cantor e 
compositor, Toquinho, 
um dos mais importantes 
nomes da música popu-
lar brasileira. Na sua obra 
musical destacam-se al-
guns clássicos do univer-
so infantil: “Aquarela”, 
“O barquinho” e “Cader-
no”, canções que até hoje 
adultos cantam junta-
mente com seus filhos. O 
5º Festival de Literatura 
Infantil é realizado pela 
Prefeitura Municipal e pe-
las Secretarias de Cultura, 
Turismo e Educação de 
Monteiro Lobato. Todas 
as atividades são gratuitas.

possibilidades e precisam 
decidir muito cedo a car-
reira a seguir. São muito 
pressionados e têm dificul-
dades em reconhecer seus 
talentos e habilidades.”
PROGRAMAÇÃO – A 
Feira é aberta ao público 
(exceto no dia 9 à noite, 
para o qual as inscrições 
estão encerradas) e fun-
ciona nos dias 9 e 10 de 
setembro, das 8h às 13h e 
das 17h às 21h, no campus 
da Juta (Avenida Daniel 
Danelli, Jardim Morumbi).
No dia 9, às 9h, haverá 
uma aula-show de química 
com o Professor Flokinho. 
Às 11h, um júri simulado. 
À noite está prevista uma 
apresentação de improvi-
so com Os Barbixas (os 
ingressos já se encerram).
VESTIBULAR – As ins-
crições para o Vestibular 
da UNITAU serão abertas 
no dia 9. Os interessados 
que se inscreverem duran-
te a Feira terão desconto 
de 50% (exceto Medicina). 
Assim, o custo da 
taxa será de R$ 40,00.
A partir do dia 11 de se-
tembro, o valor será de 
R$ 80,00. Para o curso de 
Medicina, a taxa tem va-
lor de R$ 200,00. As ins-
crições serão realizadas 
pelo site www.unitau.br.
Há vagas para 43 cur-
sos, das áreas de Ciên-
cias Exatas, Ciências 
Humanas e Biociências.

Organização visita local do 
Festival da Primavera
de Pindamonhangaba

Nesta semana, uma comis-
são de representantes da 
Prefeitura e do Núcleo Ri-
beirão Grande foi até o lo-
cal onde será o Festival da 
Primavera – o campo de 
futebol do Restaurante do 
Edmundo. A intenção foi 
realizar as definições técni-
cas de estrutura do evento.

O Festival da Primavera 
será realizado de 26 a 28 
de setembro, com a par-
ticipação dos restauran-
tes dos núcleos turísticos 
do Ribeirão Grande e do 
Piracuama, em estan-
des com pratos variados, 
mas com destaque para 
o bolinho de mandioca 

com variados recheios.
Também haverá a parti-
cipação do artesanato da 
Vitrine Social, doação de 
mudas com o Departamen-
to de Meio Ambiente, in-
formações turísticas com 
o Departamento de Turis-
mo, shows e outras atra-
ções. A entrada é gratuita.

Prefeitura divulga edital 
de Processo Seletivo para 

EMCA de Taubaté
A Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas 
(EMCA) publica o edital 
2015 para Processo Sele-
tivo dos interessados no 
Curso Técnico de Manu-
tenção de Aeronaves, com 
carga horária de 1.440 ho-
ras e duração de 2 anos. 
O edital, na íntegra, será 
fornecido mediante o pa-
gamento de R$ 3,00 e o in-
teressado também recebe-
rá um DVD informativo.
As inscrições serão rea-
lizadas no período de 08 
de setembro a 11 de ou-
tubro, na sede da EMCA, 
de segunda a sexta-feira 
das 14h30 às 22h, e aos 
sábados das 9h às 11h 
(exceto 4/10). Os inte-
ressados deverão compa-
recer munidos do docu-
mento original e cópia do 

RG, título de eleitor com 
comprovante da última 
eleição, comprovante do 
pagamento da taxa de ins-
crição no valor de R$ 32, 
que deverá ser pago em 
qualquer agência bancária 
ou casa lotérica por meio 
de boleto bancário dis-
tribuído juntamente com 
o edital, e comprovante 
de residência. É necessá-
rio que o candidato tenha 
idade mínima de 17 anos 
completos ou a comple-
tar até 31 de dezembro de 
2015, possuir ensino mé-
dio completo e não possuir 
diploma de curso superior.
Entre as três especialida-
des ofertadas, o candidato, 
após a formatura, poderá 
ser habilitado em: Aviôni-
cos (instrumentos, partes 
elétricas e eletrônica da 

aeronaves), Grupo Moto-
propulsor (motores da ae-
ronave) e Célula (estrutura 
e sistemas da aeronave). 
A escola prepara o aluno 
para exercer a profissão 
em empresas de manu-
tenção aeronáutica ou na 
indústria aeronáutica ca-
pacitando-o para exames 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), 
para obtenção da licença 
CCT, sem a qual não po-
derá exercer a profissão.
S e r v i ç o
EMCA (Escola Munici-
pal de Ciências Aeronáu-
ticas – Eng. João Ortiz)
Endereço: Rua Tomé 
Portes Del Rei, nº 
507/Vila São José
Telefone: 3608-7579
E-mail: emcatauba-
t e @ y a h o o . c o m . b r .
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de
Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de
Setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas
Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Ubatuba é contemplada com 
dois cursos do Programa
Estadual de Qualificação

São 60 vagas disponí-
veis para aulas de Au-
xiliar de Cozinha e 
Técnicas em Vendas
Depois do prefeito Mau-
rício solicitar a inclusão 
de Ubatuba no Progra-
ma Estadual de Qualifi-
cação (PEQ), o Governo 
do Estado atendeu o pe-
dido e Ubatuba terá dois 
cursos dentro do Progra-
ma: Auxiliar de Cozinha 
e Técnicas em Vendas. 
São 60 vagas disponíveis 
para as aulas que começam 

no próximo dia 1 de outu-
bro na Escola  EM Prof 
Virgínia Melle da Silva Le-
févre, no período noturno.
Alunos desempregados, 
que não recebem benefí-
cio social, contarão com 
uma bolsa no valor de R$ 
310. As inscrições estão 
abertas até o próximo dia 
19 de setembro no CRAS 
da Maranduba.  Para obter 
mais informações, entre 
em contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3848-5900.
Programa Estadual de 

Qualificação. O PEQ é 
um programa de qualifica-
ção e requalificação pro-
fissional de nível básico 
desenvolvido pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Esta-
do de São Paulo (SERT). 
Consiste na oferta de cur-
sos presenciais com car-
ga horária de cerca de 
230 horas, desenvolvidas 
cinco vezes por sema-
na, com quatro ou cinco 
horas por dia, durando 
entre dois e três meses.

Milclean Taubatéabre
vagas para portadores de
necessidades especiais

A Milclean de Tauba-
té está com vagas aber-
tas de Auxiliar de Lim-
peza para portadores de 
necessidades especiais.
Os interessados devem 
ter mais de 18 anos e dis-
ponibilidade para ínicio 

imediato. Os currículos 
deverão ser encaminhados 
para rh@milclean.com.br
Confira mais informa-
ções sobre a vaga. Au-
xiliar de Limpeza (Ex-
clusiva para Portadores 
de Necessidades Espe-

ciais) Sexo: Indiferente
Idade: maior de 18 
anos. Disponibilida-
de para início imediato. 
Diponibilidade de ho-
rário Apresentação do 
Laudo médico, com-
provando a deficiência.

Tremembé consegue
áreas para projetos

de melhorias

O Prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Secretário de Saúde José 
Marcio de Araujo Guima-
rães se reuniu na manhã 
desta quarta feira com o 
Secretário de Adminis-
tração Penitenciária do 
Estado de São Paulo Lou-
rival Gomes para cobrar 

a doação de duas áreas 
pertencentes à respectiva 
pasta.  Na ocasião, o pre-
feito municipal apresen-
tou o projeto que inclui 
pólo industrial, creche e 
casas populares que serão 
construídos em áreas que 
poderiam se transformar 
em presídios no futuro.

Decorrente deste encon-
tro, o Secretário de Admi-
nistração Penitenciária do 
Estado de São Paulo Lou-
rival Gomes já deu anda-
mento no processo de do-
ação e publicará em breve 
um decreto de permissão e 
uso imediato das áreas, em 
seguida será encaminha-
do o Projeto de Lei para 
permitir a efetiva doação. 
- Área 1 com 59.978,99 
m²  e 363.924,15 m²
- Área 2 com 18.729,89 
m², constituída de par-
te do imóvel da Pe-
nitenciária Feminina 
“Santa Maria Eu-
frásia Pelletier”. 

Datafolha: Alckmin cai dois 
pontos, mas mantém liderança 
O instituto Datafolha di-
vulgou nesta semana mais 
uma pesquisa de intenção 
de votos, onde o candidato 
à reeleição ao governo de 
São Paulo Geraldo Alck-
min (PSDB) aparece com 
53%, dois pontos percen-
tuais a menos que o re-
gistrado no levantamento 
anterior. Em segundo está 
o empresário Paulo Skaf 
(PMDB) que subiu seis 
pontos e chegou aos 22%. 
O candidato do PT, Ale-
xandre Padilha, subiu de 

5 para 7%. Gilberto Nata-
lini (PV), Raimundo Sena 
(PCO) e Laércio Benko )
PHC) estão com 1% cada. 
Os números do Datafolha 
revelam o crescimento 
dos concorrentes do PT 
e PMDB que justamen-
te mantêm o alinhamento 
vertical para a presidência.  
Alckmin caiu dois pontos 
em relação à pesquisa re-
alizada em 13 de agosto, 
mas ainda mantém folga 
sobre seus mais diretos 
perseguidores e venceria 

ainda no primeiro turno. 
Na hipótese de um segun-
do turno entre o candidato 
tucano e o peemedebista, 
Alckmin venceria Skaf 
com 58% com 30%. Os 
votos brancos e nulos ti-
veram queda, de 12 para 
8% em relação ao último 
levantamento em agosto. 
Os pesquisadores ouvi-
ram 2054 eleitores em 56 
municípios. O Datafolha 
trabalha com uma margem 
de erros de dois pontos, 
para mais ou para menos.
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Ford de Taubaté coloca mais 116 
trabalhadores em layoff

A Ford de Taubaté infor-
mou na quinta-feira (4) 
que irá suspender o con-
trato de trabalho (layoff) 
de mais 116 funcionários. 
Desde agosto são 108 
funcionários suspensos e 
agora o número chegar a 
214. A suspensão dos con-
tratos vai durar 5 meses.
A Ford justificou o layo-

ff pela crise no mercado 
automotivo no Brasil e 
que é necessário adequar 
a produção à demanda.
Os metalúrgicos afasta-
dos vão receber por meio 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), com 
mais um complemento 
da Ford para a realiza-
ção de cursos de qua-

lificação profissional.
O layoff foi aprovado pelos 
trabalhadores em assem-
bleia realizada em junho. 
A Ford Taubaté emprega 
1.800 trabalhadores e pro-
duz transmissões e mo-
tores Sigma 1.5, única no 
país que produz esse mo-
delo de motor, usando no 
New Fiesta e no Nova Ka.

Campanha do Agasalho 
beneficia diversas famílias 

de Ubatuba

Em Ubatuba, uma ini-
ciativa de uma munícipe, 
Zelma Therezinha Landi 
vai famílias carentes de 
diferentes bairros da ci-
dade vai favorecer diver-

sas famílias carentes de 
Ubatuba. É a Campanha 
de Agasalho de 2014 que 
arrecadou 2.743 peças 
entre roupas e cobertores.  
Dona Zelma teve também 

a participação da Guar-
da-mirim, que organizou 
uma gincana e arrecadou 
1500 peças. Vale ressal-
tar ainda que a campanha 
contou com o apoio do 
empresário Ademar Fer-
nandes e amigos do Ro-
tary Clube do município.
Graças a iniciativa, várias 
famílias receberão as do-
ações e poderão enfren-
tar os rigores do tempo. 
Por essa atuação, o Fundo 
Social de Solidariedade 
agradeceu a Dona Zelma, 
madrinha da iniciativa, 
que não mediu esforços 
para o sucesso do projeto. 

Projeto sobre ruídos
urbanos e pertubação do 
sossego público volta à 

pauta da Câmara de Pinda

Ordem do Dia. 31ª Sessão 
Ordinária do ano de 2014, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 09 de se-
tembro de 2014, terça-fei-
ra, às 18h. Matéria de Dis-
cussão e Votação I. Projeto 
de Lei n° 13/2014, do Ve-
reador Roderley Miotto, 
que “Dispõe sobre ruídos 
urbanos e proteção do bem 
estar e do sossego Público 
no âmbito do Município 
de Pindamonhangaba”.
II. Projeto de Lei n° 
16/2014, do Vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi, 
que “Declara de Utilida-
de Pública a LIGA PIN-
DAMONHANGABENSE 

MUNICIPAL DE FUTE-
BOL SETE/SOCIETY”.
III. Projeto de Lei n° 
129/2014, do Poder 
Executivo, que “Dis-
põe sobre a criação de 
empregos no quadro de 
servidores da Fundação 
“Dr. João Romeiro” e 
dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 
130/2014, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o 
Executivo Municipal a 
celebrar convênio com 
a Santa Casa de Miseri-
córdia de Pindamonhan-
gaba para serviços hos-
pitalares ambulatoriais e 
de internação de média 
e alta complexidade”.
V. Projeto de Lei n° 

131/2014, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o 
Executivo Municipal a 
celebrar convênio com a 
Santa Casa de Misericór-
dia de Pindamonhangaba 
para serviços de urgência/
emegência no Pronto So-
corro Municipal e Pronto 
Atendimento Infantil”.
VI. Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica n° 01/2014, 
do Poder Executivo, que 
“Acrescenta dispositivo na 
Lei Orgânica Municipal”.
VII. Projeto de Resolu-
ção n° 07/2014, do Verea-
dor Roderley Miotto, que 
“Constitui uma Comissão 
de Assuntos Relevantes 
para acompanhar a sele-
ção das famílias inscritas 
para o sorteio de mora-
dias populares no muni-
cípio de Pindamonhanga-
ba”.  Pindamonhangaba, 
03 de setembro de 2014. 
Vereador Ricar-
do Piorino Presidente
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Tremembé - Começam as obras 
de asfalto na Rua Octaciano
Xavier de Castro no Benvirá

A Prefeitura de Tremembé 
iniciou as obras para asfal-
tar a rua Octaciano Xavier 
de Castro no Benvirá. As 
benfeitorias iniciaram na 
manhã desta segunda-fei-
ra (08). A pavimentação 
desta via é uma antiga rei-
vindicação dos moradores. 
Sabendo disso, a prefeitura 

agilizou mais este trabalho.
“Nós trabalhamos para 
atender aos anseios da po-
pulação. Faremos diversos 
novos asfaltos em ruas bas-
tante problemáticas. Feliz-
mente iniciamos mais esta 
obra que certamente vai 
melhorar a vida dos mo-
radores da região”, disse o 

prefeito Marcelo Vaqueli.
As próximas vias a rece-
berem asfalto são: Rua 
Nicolau Couto Ruiz (Re-
tiro Feliz), Avenida San-
ta Isabel e Agostinho 
Manfredini (Vera Cruz), 
Avenida Rodolfo de Bon-
na (Canaã),  Jardim Ana 
Cândida e Vale das Flores.
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Começam as obras do 
1º Centro de Eventos 

de Tremembé

Começou nesta semana 
as obras do 1º Centro de 
Eventos de Tremembé. 
O convênio foi assinado 
pelo prefeito Marcelo Va-
queli em janeiro de 2014 
e destina R$ 2.455.120,06 
milhões captados junto ao 
DADE (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias) para a 
construção desta obra. O 
projeto  inclui um equipa-
mento estruturado com o 
que há de mais moderno 

em arquitetura e tecno-
logia, de médio porte em 
relação aos padrões inter-
nacionais, mas com área 
de feiras, eventos, apre-
sentações teatrais e mu-
sicais e oficinas culturais.
Dados do Centro de Even-
tos em Tremembé - Área 
construída de 2.115,91 
m² (2 pavimentos) - Pal-
co com auditório com 302 
lugares entre comuns, obe-
sos, mobilidade reduzida 
e cadeirantes - Bibliote-

ca nos dois pavimentos - 
Elevador para cadeirantes 
- Espaço para oficinas de 
arte e música - Amplo es-
paço para desenvolvimen-
to de feiras e convenções
O Centro de Eventos 
de Tremembé está sen-
do construído ao lado do 
Palco Maestro Quintino, 
onde acontece os shows 
da Festa do Senhor Bom 
Jesus, onde hoje fun-
ciona o Conselho Tute-
lar no Centro da cidade.

7 de Setembro em
Tremembé

O Brasil comemora 192 
anos de sua independên-
cia. Em tremembé o des-
file aconteceu primeiro 
na Praça Geraldo Costa 
com o hasteamento das 
Bandeiras de Tremem-
bé, Estado de São Pau-
lo e Brasil, os hinos de 

Tremembé e o Nacional 
Brasileiro foram execu-
tados antes do desfile. 
Autoridades Civis e mili-
tares prestigiaram o even-
to no palanque montado na 
Avenida Tancredo Neves. 
Programas de prevenção 
de saude, todas Escolas 

municipais e corporações 
musicais abrilhantaram o 
7 de setembro. A Famu-
tre fechou o desfile com 
os sucessos do cinema e 
o famoso “SHOW DAS 
PODEROSAS”. O even-
to terminou o 12:00. 
Fotos: Pedrão Simões.

Escritores homenagearam 
Bê Monteiro com poesias

No dia 06 de Setembro 
foi comemorado o cen-
tanário de Bê Montei-

ro, na AVLA (Academia 
Valeparaibana de Artes) 
com um sarau que contou 

com a presença de escri-
tores da região, também 
comendadores e artistas.


