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A GAzetA dos Municípios

Taubaté divulga locais 
de fiscalização dos

radares móveis

Festival do Camarão
e Bossa Jazz em Ilhabela

Monteiro Lobato
promove 5ª Edição do 
Festival de Literatura 
Infantil em Setembro

O 19º Festival do Cama-
rão será realizado nos 
dias 15, 16 e 17 de agos-
to e nos dias 22, 23 e 24 
de agosto. A programação 
deste ano traz o “Boteco 
do Camarão”, uma gran-
de praça de alimentação 
em pleno centro histórico 
da Ilhabela, onde vários 
restaurantes participantes 
levam diversas opções de 
petiscos à base do crus-
táceo. No mesmo local, 
turistas e moradores tam-
bém poderão desfrutar da 
boa música ao som do 2º 
Bossa Jazz, com grandes 
atrações musicais, a cargo 
da Secretaria da Cultura.
O festival ainda ocorre 
nos restaurantes partici-
pantes de 15 de agosto a 
7 de setembro. Aproxima-
damente 30 restaurantes 
devem participar e ofere-
cer pratos especialmente 
preparados para o evento 
com preços diferenciados.
Além da música e da gas-
tronomia haverá a já co-

Para dar mais transparên-
cia e buscar a redução do 
número de acidentes de 
trânsito, a Prefeitura de 
Taubaté passa a publicar 
semanalmente a relação 
de ruas fiscalizadas pelos 
radares móveis / portáteis.
 11/08 - Avenida Dom 
Pedro I (entre o Cam-
pos Elíseos e a rotató-
ria da Rua Imaculada)

De 11 a 14 de setembro, 
Monteiro Lobato vai pro-
mover o 5º Festival de 
Literatura Infantil, evento 
que visa incentivar a leitu-
ra e possibilitar o contato 
do público com os livros. 
Foi no município que o es-
critor José Bento Monteiro 
Lobato criou suas princi-
pais obras literárias: Uru-
pês, Jeca Tatu e o Sítio do 
Picapau Amarelo. O Festi-
val inicia-se na quinta-fei-
ra (11), com atividades nas 
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 culturais: 
No sábado e domingo (13 

nhecida “Cozinha Show”, 
com demonstração de 
pratos produzidos pelos 
restaurantes participantes.
Uma das marcas do 19º 
Festival do Camarão de 
Ilhabela será a diversida-
de dos pratos oferecidos 
pelos cerca de 30 restau-
rantes participantes, o 
que deve atrair um grande 
público. Organizado pela 
Associação Comercial e 
Empresarial, o festival 
tem a parceria da Prefei-
tura de Ilhabela, por meio 
das secretarias de Turismo 
e Fomento e da Cultura, e 
conta com o patrocínio da
 Transpetro, Cerveja Pe-
tra, Cielo, Casa Flora e 
Rational, além do apoio 
institucional da Asso-
ciação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes de 
São Paulo (Abrasel).
Semana do Folclore
A Semana do Folclore 
realizada pela Secretaria 
da Cultura, por meio da 
Biblioteca de Ilhabela é 

12/08 - Avenida Profes-
sora Elba Maria Ramos 
Pereira, bair-
ro Hípica Pinheiro
13/08 - Rua Doutor 
Souza Alves, Centro
14/08 - Rua São Pedro, 
bairro Alto São Pedro
15/08 - Avenida Isau-
ro Moreira, bairro Itaim
16/08 - Avenida Indepen-
dência, próximo ao nº 2491, 

e 14), a Praça Deputado 
Cunha Bueno promove um 
verdadeiro passeio pelo 
mundo da literatura, com 
oficinas culturais, ex-
posição, venda e dis-
tribuição de livros.
A tenda principal será pal-
co para apresentações cul-
turais objetivando incenti-
var e promover a leitura. 
Entre as atrações o grupo 
“Tiquequê”, formado por 
Diana Tatit, Bel Tatit, An-
gelo Mundy e Wem. Com 
mais de 10 anos de car-
reira, o quarteto utiliza a 
mistura de linguagens ex-
pressivas em um espetácu-
lo composto por música, 
teatro, narração de histó-
rias, dança e brincadeiras.
Toquinho: No encerra-
mento do evento, domin-

um evento literário que já 
se tornou tradicional na 
cidade. As atividades têm 
como objetivo estimular e 
divulgar as expressões fol-
clóricas e culturais. De 18 a 
23 de agosto, a XI Semana 
do Folclore vai contar com 
diferentes atividades que 
envolvem entretenimento 
e difusão cultural princi-
palmente para as crianças. 
Neste ano, o destaque fica 
por conta da contação de 
história com Kiara Terra.
Salão de Artes Wal-
demar Belisário
Este é o principal evento 
de artes plásticas em Ilha-
bela, que tem abrigado ao 
longo das últimas décadas 
inúmeros artistas plásticos 
que se estabeleceram no 
arquipélago, em busca de 
ambiente e temas para suas 
obras. Esta é a trigésima 
sétima edição do evento 
cuja premiação será pro-
movida no dia 29 de agosto 
com exposição das obras 
até o dia 29 de setembro.

bairro Independência
17/08 - Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, bairro Jaboticabeiras
 Observação: Os lo-
cais de fiscalização es-
tão sujeitos a altera-
ções sem aviso prévio.
Cada via está sinalizada 
com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação

go às 15h, um agradável 
bate-papo musical com 
o cantor e compositor, 
Toquinho, um dos mais
 importantes nomes da 
música popular brasileira. 
Na sua obra musical desta-
cam-se alguns clássicos do 
universo infantil: “Aquare-
la”, “O barquinho” e “Ca-
derno”, canções que até 
hoje adultos cantam jun-
tamente com seus filhos.
O 5º Festival de Litera-
tura Infantil é realizado 
pela Prefeitura Munici-
pal e pelas Secretarias 
de Cultura, Turismo e 
Educação de Monteiro 
Lobato, com o apoio da
 Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo. 
Todas as ativida-
des são gratuitas.
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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 Av. 
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 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ambientes em harmonia
Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas um 
ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto antiácaro, não 
molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma ou duas vezes 
por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no verão, 
troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro desses 
aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presentes no local.
***
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. A 
atividade física intensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, ser des-
locado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema não está na 
água e sim na atividade física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições 
também é liberado.
***
A maior árvore de Natal do mundo não está localizada na cidade de Itu, no interior do 
Estado de São Paulo e sim, na cidade de Gubbio, na Itália e foi acesa pelo Papa Bento 
16. A árvore de Gubbio está no Guiness Book como a maior árvore de Natal do mundo. 
Para iluminá-la são utilizados 280 pontos de luzes coloridas e 270 lâmpadas grandes, 
além de 8.500 metros de cabos e 1.350 tomadas.

Humor
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois la-
drõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. En-
traram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espingarda 
nas mãos, pronto prá dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar,
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô, pode ir saindo, se você são anjos, então voam!
- Nós ainda num sabemos voar, padre, nós ainda somo fiotes...

Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu futuro.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo, então, dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros, você não tem idéia de como elas foram 
trilhadas.
6 – Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a 
sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no 
entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta 
sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções 
sinceras, em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem à sua renova-
ção para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades, contudo, 
se você não disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de 
você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho 
e passará, entre os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos, mas, se 
não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem 
qualquer sentido.

Pensamentos
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
O amor não precisa ser perfeito, bastaria ser verdadeiro.
Um defeito meu: não ver maldade nas pessoas.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.
Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.

Escola do Trabalho do
Cecap em Taubaté abre

inscrição para 14 cursos

Durante o mês de agosto, 
a Escola do Trabalho do 
Cecap estará com inscri-
ções para diversos cursos 
profissionalizantes. Os 
cursos são gratuitos e de 
curta duração, e pre-
param os alunos para 
o mercado de trabalho 
em diversas funções.
Ao todo são 192 vagas, 
que serão preenchidas 
por ordem de chegada. As 
inscrições podem ser fei-
tas na unidade do Cecap, à 
Rua Firmo Mendes Casti-
lho, 750, CECAP III. Para 
fazer a matrícula, o candi-
dato deve apresentar o ori-
ginal e xerox dos seguin-
tes documentos: RG CPF 
e comprovante de endere-
ço. Se for menor de idade, 
deve comparecer acom-
panhado pelos pais ou
r e s p o n s á v e i s .
A idade mínima para fre-
quentar o curso é 16 anos, 
exceto para os cursos de 
digitação, que a idade 
mínima é 14 anos, e Ini-
ciação à Informática para 
adultos a partir de 35 anos.
Para os cursos 
com certificação do Senai, 
o candidato necessaria-
mente terá que ter o Ensino 
Fundamental completo e, 
no ato da inscrição, terá que
apresentar comprovante 
de escolaridade. Quem op-
tar pelo curso Word Avan-
çado terá que ter concluído 
o curso Informática Bási-
ca. Para mais informações 
é só entrar em contato pelo 
telefone (12) 3686- 1421.
- Desenho Técni-
co Mecânico (Certi-

ficado pelo SENAI)
Data da Inscri-
ção: 11/8 a 01/9
Início das aulas: 02/9
Horário das aulas: Terça e 
quinta-feira, das 9h às 12h
- Escovação e Penteados
Data da Inscri-
ção: 11/8 a 18/8
Início das aulas: 19/8
Horário das aulas: Terça e 
sexta-feira, das 8h às 12h
- Maquiagem
Data da Inscri-
ção: 11/8 a 17/9
Início das aulas: 18/9
Horário das aulas: Terça e 
sexta-feira, das 13h às 17h
- Word Avançado (Cer-
tificado pelo SENAI)
Data da Inscri-
ção: 12/8 a 25/8
Início das aulas: 26/8
Horário das aulas: Terça e 
sexta-feira, das 14h às 17h.
- Digitação
Data da Inscrição: 15/8 a 8/9
Início das aulas: 9/9
Horário das aulas: Terça 
e sexta-feira: das 11h às 
12h, turma da manhã e das 
13h às 14h, turma da tarde
- Iniciação à In-
formática Adulto
Data da Inscrição: 19/8 a 8/9
Início das aulas: 9/9
Horário das aulas: Terça e 
sexta-feira, das 8h às 11h
- Automação Pneumática 
(Certificado pelo SENAI)
Data da Inscri-
ção: 22/8 a 12/9
Início das aulas: 15/9
Horário das aulas: Se-
gunda e quarta-fei-
ra, das 14h às 17h
- Pintura em Tecido
Data da Inscri-
ção: 26/8 a 12/9

Início das aulas: 15/9 
para a turma da manhã e 
18/9 para a turma da tarde
Horário das aulas: Segun-
da-feira, das 13h às 17h e 
Quinta-feira das 8h às 12h
- Pintura em Tela
Data da Inscri-
ção: 26/8 a 18/9
Início das aulas: 19/9
Horário das aulas: Sexta-
feira das 8h às 12h, turma 
da manhã e das 13h às 17h,
turma da tarde.
- Feltro
Data da Inscri-
ção: 26/8 a 15/9
Início das aulas: 16/9, 
turma da tarde. Dia 
17/9, turma da noite.
Horário das aulas: Ter-
ça-feira, das 13h às 
14h (turma da tarde).
Quarta-feira, das 18h 
às 22h (turma da noite).
- Decoupage
Data da Inscri-
ção: 29/8 a 12/9
Início das aulas: 15/9
Horário das aulas: Segun-
da-feira, das 18h às 22h
- Tricô
Data da Inscri-
ção: 29/8 a 16/9
Início das aulas: 17/9
Horário das aulas: Quar-
ta-feira, das 13 às 17h
- Patch Aplique
Data da Inscri-
ção: 29/8 a 15/9
Início das aulas: 16/9
Horário das aulas: Ter-
ça-feira, das 8h às 12h
- Bonecas em EVA 3D
Data da Inscri-
ção: 29/8 a 17/9
Início das aulas: 18/9
Horário das aulas: Quin-
ta-feira, das 13h às 17h.
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Caçapava dá início ao curso 
de Padaria Artesanal

Sebrae Móvel visita
São Sebastião, Pinda
e Roseira na próxima

semana

“Estação Juventude”
será instalada

em Pindamonhangaba

Desejo de paz leva milhares 
de Valeparaibanos a evento 

religioso

O curso de Padaria Artesa-
nal do Fundo Social de So-
lidariedade de Caçapava 
teve início nesta semana. 
Os alunos estão divididos 
em duas turmas, com aulas 
nas segundas, das 13h30 às 
16h30, e às quintas-feiras, 
das 8h30 às 11h30. Na aula 
inaugural, eles aprende-
ram a fazer rosca-estrela.
No total serão nove au-
las ministradas por Bruna 
Fagundes, que participou, 
junto com a presidente 
do Fundo e primeira-da-
ma do município, Hora-
célia de Fátima Trinda-
de Oliveira, do curso de 
capacitação para multi-

Analistas do Sebrae-SP 
trarão informações sobre 
gestão de negócios para 
empresários e interessa-
dos em abrir uma empresa
O Sebrae-SP traz na pró-
xima semana para São 
Sebastião, Pindamonhan-
gaba e Roseira o Sebrae 
Móvel, que trará infor-
mações e tirará dúvidas 
sobre gestão de negócios 
para empresários e fu-
turos empreendedores.
Na van do Sebrae Móvel, 
os analistas do Sebrae-SP 
farão atendimentos indi-
viduais sobre temas liga-
dos à gestão de empresas, 
como finanças, marke-
ting, administração, qua-

Pindamonhangaba conta-
rá com a Estação Juven-
tude, projeto idealizado 
pelo Espaço Juventude da 
Prefeitura. O prédio para 
abrigar as atividades será na 
rua Fortunato Moreira e os 
jovens poderão discutir po-
líticas públicas e também 
participar de uma série de 
cursos preparatórios e de 
qualificação profissional.
Estação Juventude é re-
sultado de uma parceria 
entre a prefeitura e o Go-
verno Federal. Com os 
recursos destinados será 

Milhares de pessoas lota-
ram o salão nobre da Asso-
ciação dos Empregados no 
Comércio de Taubaté, na 
última segunda-feira, dia 
4. Foi a abertura do evento 
religioso “Poderoso Cer-
co de Jericó”. Católicos 
de Taubaté e região foram 
rezar pela “derrubada das 
muralhas” (questões que 
afligem sua saúde, traba-
lho, família, segurança) 
e também por intenções 
mais amplas como a paz 
no mundo, principal-
mente no Oriente Médio.
“Muita gente ficou, em 
oração, do lado de fora do 
clube. É bonito ver que as 
pessoas querem Deus, de-
sejam o alimento sólido da 
Palavra de Deus, o ensi-
namento da Igreja Católi-
ca”, diz o Padre Gustavo 
Sampaio, um dos orga-
nizadores do evento, que 
já acontece há 14 anos.
“Muita gente, que parti-
cipa destes eventos, co-
ordenados pela Missão 
Sede Santos, ou já parti-
cipa ou depois acaba se 
engajando em suas co-

plicar os conhecimentos 
culinários em São Paulo.
Durante as aulas, os alu-
nos estão aprendendo a 
fazer pães caseiros se-
guindo noções básicas de 
higiene e manipulação 
de alimentos. Os interes-
sados no curso devem 
procurar o Fundo Social 
de Solidariedade do Mu-
nicípio de Caçapava, loca-
lizado na rua Alberto Pin-
to de Faria, 280, Jardim 
Julieta, das 9h às 15h30.
D e p o i m e n t o s :
“Procurei o curso para am-
pliar o cardápio da minha 
casa, mas quem sabe faço 
os pães para vendê-los”. 

lidade, recursos humanos, 
jurídico e formalização.
Em Pindamonhangaba, o 
escritório itinerante fará 
atendimento especial para 
agricultores, na segunda 
(11/8), a partir das 10h, no 
pátio da Comevap (Coo-
perativa de Laticínios do 
Médio Vale do Paraíba), 
no bairro São Benedito.
Em Roseira, o atendimento 
será de terça (12/8) a quinta 
(14/8), das 10h às 16h, na 
Praça da Matriz, no Cen-
tro, próximo à Prefeitura.
Em São Sebastião a uni-
dade móvel ficará ins-
talada na cidade de se-
gunda a quinta, em três 
bairros: Juquehy, Boiçu-

montada uma rádio virtu-
al, funcionará como forma 
de difundir o projeto e ins-
tigar o empreendedorismo 
e cidadania. Os participan-
tes terão a oportunidade 
de receber informações 
sobre os diversos progra-
mas e políticas existentes.
Os integrantes da Esta-
ção Juventude poderão 
participar de encontros 
com os representantes de 
outras estações para tro-
car experiências e debater 
as políticas públicas. O 
diálogo pode contribuir 

munidades paroquiais e 
movimentos eclesiais. Foi 
o que aconteceu comigo. 
Quem tem um encontro 
pessoal com Jesus, vai se
 encontrar com o irmão, 
sobretudo aquele que 
sofre”, assegura o con-
tador Fernando Olivei-
ra de Jesus, 31, casado, 
que hoje é missionário.
“É no desejo de santida-
de, de vida nova, de vida 
em comunidade, que brota 
tão forte no coração do 
nosso povo, que temos vis-
to os frutos do nosso traba-
lho, desenvolvido tanto no 
âmbito social como no re-
ligioso. São testemunhos 
de vidas transformadas! 
Essa é a importância da
 evangelização e de uma 
Igreja que vai ao encon-
tro do povo, como tem 
insistido o Papa Fran-
cisco”, salienta o Padre 
Márlon Múcio, fundador 
da Missão Sede Santos, 
da Diocese de Taubaté.
Na segunda-feira, dia 11, o 
evento aconteceu no tradi-
cional Ginásio da Associa-
ção de Taubaté. “Foi um 

Zuleide Mota Martins, mo-
radora do Borda da Mata.
“Fiquei sabendo da opor-
tunidade através do jor-
nal, pretendo fazer os 
pães tanto para o consu-
mo em casa como para a 
venda”. Angeliana Ma-
ria Batista, residente do 
Jardim Campo Grande.
“Vim aprender a fazer os 
pãezinhos e pretendo fa-
zer em casa, para a famí-
lia”. Michele Fiugueira, 
moradora do Panorama.
“Vim fazer o curso para me 
ocupar e passar a aprendi-
zagem para os meus netos”. 
Euridice Pinto Noguei-
ra, moradora do centro.

canga e Cascalho, sem-
pre das 9h às 16h. (confi-
ra programação abaixo).
A iniciativa conta com a 
participação da Prefeitura 
de São Sebastião, que tra-
rá orientações sobre alvará 
e licenciamento, e do Ban-
co do Povo, com informa-
ções sobre microcrédito.
Os interessados também 
vão obter detalhes sobre 
os produtos e serviços ofe-
recidos pelo Sebrae-SP e 
a programação de pales-
tras e cursos do Posto de 
Atendimento ao Empre-
endedor de São Sebastião, 
localizado na Rua Expe-
dicionários Brasileiros, 
207, no Centro Histórico.

com a formação de uma 
rede de informações e 
oportunidades. Ao prio-
rizar as políticas públicas 
de juventude a Prefeitura 
tem o intuito de valori-
zar o presente e o futuro.
A Estação Juventude 
de Pindamonhangaba
 irá funcionar de segun-
da a sexta das 9 às 18 
horas e aos sábados, do-
mingos e feriados das 10 
às 20 horas. Os jovens 
poderão contar com 
o apoio de profissio-
nais de várias áreas.

pedido do povo”, disse o 
Padre Gustavo Sampaio. 
“Assim, poderemos aco-
lher melhor e mais cara-
vanas que vêm de toda a 
região. Se na semana pas-
sada, tínhamos 3 mil pes-
soas rezando pela queda 
de suas muralhas e pela 
paz no mundo, agora es-
peramos, em cada noite, 
o dobro de combatentes 
na oração, que é como 
estamos chamando os 
participantes do evento”.
A Associação de Tauba-
té fica na Av. Juca Es-
teves, 500 – Centro.
O evento acontece 
toda segunda-feira, vai 
até o dia 15 de setem-
bro, e começa sempre 
às 19h30, com a Santa
 Missa e orações de cura 
e libertação. Estarão pre-
sentes Padre Márlon 
Múcio, Padre Gustavo 
Sampaio e o Ministé-
rio Sede Santos. A en-
trada é gratuita e há es-
tacionamento no local.
Mais informações: (12) 
3624-6433 / 3624-6883 • 
www.sedesantos.com.br

Vale do Paraíba e Litoral 
Norte recebe audiência

pública para a Lei
Orçamentária Anual

Na próxima terça-feira, 
dia 12/08, em São José 
dos Campos, a secretaria 
de Planejamento e De-
senvolvimento Regio-
nal de São Paulo realiza 
audiência pública para a 
Lei Orçamentária Anual 
- LOA 2015 - cujo obje-
tivo é ouvir a população 
a respeito de projetos que 
são considerados priori-
tários para a Região Ad-
ministrativa do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
Nas audiências públicas, 
que acontecem em todo 
o estado durante os me-
ses de junho a agosto, são 
apresentados aspectos re-
ferentes ao planejamento 
e ao processo orçamentá-
rio estadual, dando trans-
parência às diretrizes e 
aos números que estrutu-
ram as ações do Governo.
Para garantir que todos 
possam participar do 
planejamento orçamen-
tário, aqueles que não 
puderem comparecer
 às audiências presen-
ciais podem participar 
por meio da audiência 

eletrônica, que está dispo-
nível no endereço: www.
planejamento.sp.gov.br, 
no período de 27 de ju-
nho até o final de agosto.
Sobre a LOA
A Lei Orçamentária Anu-
al (LOA), também cha-
mada de orçamento, é a 
lei que estima os valores 
da receita e determina os 
valores da despesa para 
determinado exercício. O 
orçamento de São Paulo 
é constituído pelo orça-
mento fiscal, que também 
inclui despesas com se-
guridade social, e pelo or-
çamento de investimento 
das empresas controladas 
pelo Estado. Através da 
LOA, o cidadão identifica 
a destinação dos recursos 
que o Governo recolhe 
sob a forma de impostos. 
Nenhuma despesa pública 
pode ser executada fora 
do orçamento.
A LOA é um instrumento 
fundamental para garantir 
a transparência no proces-
so de gestão, informando, 
de forma detalhada, os 
objetivos e metas dos pro-

gramas e ações consigna-
dos no Plano Plurianual. A 
conexão entre o planeja-
mento e o orçamento anual 
se dá por meio das ações 
orçamentárias e suas res-
pectivas classificações, as 
quais são inscritas na LOA 
com os valores definidos 
pelas secretarias, órgãos 
ou entidades da adminis-
tração pública estadual.
O Projeto de Lei do or-
çamento é anual e deve 
ser encaminhado à As-
sembleia Legislativa para 
aprovação até o dia 30 
de setembro de cada ano.
S E R V I Ç O
Audiência Pública para 
a Lei Orçamentária Anu-
al - Região Adminis-
trativa do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte 
Audiência: Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte 
Data: 12/08/2014 
Local: Rua Desembar-
gador Francisco Mu-
rilo Pinto, 33 – Vila 
Santa Luzia 
Câmara Municipal de 
São José dos Campos 
Horário: 10 h
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Sisutec abre
inscrições para vagas

remanescentes

Atenção moradores
Redencenses

Novas cadeiras de
rodas são entregues 
em Caraguatatuba

“Viagem Literária”
Contação de Histórias 
na Biblioteca Pública 
de Monteiro Lobato

O Município de Montei-
ro Lobato recebe, no dia 
20/08, a visita do pro-
grama Viagem Literá-
ria: contação de histórias 
na Biblioteca Pública. O 
evento é promovido pela 
SP Leituras (Associa-
ção Paulista de Biblio-
tecas e Leitura) e conta 

O Sistema de Seleção Uni-
ficada da Educação Profis-
sional e Tecnológica (Si-
sutec) já disponibiliza em 
sua página as vagas não 
ocupadas para cursos téc-
nicos gratuitos. Os interes-
sados poderão se inscre-
ver até o dia 2º de agosto.
Para participar desta etapa 
não é necessário ter feito o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e basta ter 

O programa Unitau 
na Praça foi adiado. 
A nova data será di-

Na última quarta-feira, 
dia 6, 27 cadeirantes do 
município de Caraguá fo-
ram contemplados com 
equipamentos como ca-
deiras de rodas, cadeiras 
de banho e ergotrol (esta-
bilizador vertical regulá-
vel com ajustes de altura 
para estabilização de tron-
co e quadril, que permite 
ao paciente ficar de pé).
Os equipamentos foram 
cedidos aos moradores 
por meio de contrato de 
concessão de emprésti-
mo. O prazo para troca 
da cadeira por uma nova 
é de três anos. Essa ação 
é feita pelo Governo Mu-
nicipal por meio da se-
cretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso, de acordo com 
o Decreto Municipal nº 
80, de 7 de maio de 2014, 
que disciplina a conces-
são de empréstimo dos 
equipamentos de tecno-
logia assistiva às pessoas 
com deficiência e idosos.
A secretária dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia e do Idoso, Ivy Mon-
teiro Malerba, explicou 
que somente no primeiro 
semestre deste ano, 72 
equipamentos entre órte-
ses, próteses, botas orto-
pédicas, bengalas, coletes 
estabilizadores, muletas, 
talas e cadeiras de rodas 

com o apoio do Municí-
pio de Monteiro Lobato.
Neste dia, Kiara Ter-
ra apresentará 02 de 
suas obras: “Hocus Po-
cus” e “O tatu e a girafa”. 
Escritora e contadora de 
histórias, Kiara criou, há 
15 anos, o método de nar-
ração chamado A História 

o ensino médio completo. 
Os candidatos vão preen-
cher as vagas remanescen-
tes por ordem de inscrição. 
Depois de se candidatar, o 
participante terá dois dias 
para confirmar a matrí-
cula na unidade de ensi-
no onde pretende estudar.
O estudante deverá em 
seguida verificar, na ins-
tituição de ensino em que 
for aprovado, o local, ho-

vulgada em breve.
O b r i g a d o .
I n f o r m a ç õ e s 

foram cedidas em emprés-
timo por meio do convê-
nio com verba mensal, 
mantido com a Associação 
de Assistência à Crian-
ça Deficiente (AACD).
“O Governo Municipal 
abriu licitação para suprir 
rapidamente a demanda 
reprimida e, assim, aten-
der mais pessoas. No pró-
ximo mês, novos equipa-
mentos serão entregues”, 
afirmou a secretária.
Cadeirante há nove anos, 
em decorrência de um 
acidente de moto, Ricar-
do Alves dos Santos, 33 
anos, disse que a nova ca-
deira é mais confortável e 
permite mais ajustes. El-
len Cristina Dias Braga, 
29 anos, afirmou que seu 
novo equipamento aliviará 
as dores na coluna. O apo-
sentado Irineu Peixoto, 87 
anos, tem uma filha, Elia-
na, 32 anos, com paralisia 
cerebral. Ele disse que a 
nova cadeira permitirá à 
família e à deficiente maior 
conforto e mobilidade.
Para requerer esse em-
préstimo, o interessa-
do deve encaminhar à 
secretaria a prescrição feita 
por fisioterapeuta, terapeu-
ta ocupacional ou médico.
As prescrições geralmente 
são feitas por profissionais 
que atuam nas secretarias 
dos Direitos da Pessoa 

Aberta. São narrativas co-
laborativas que acontecem 
com a participação do pú-
blico. Tornou-se instru-
mento pedagógico abran-
gente, tanto na formação 
de professores como 
em espaços de me-
diação de leitura.
As apresentações aconte-
cem às 10 e 15h na Biblio-
teca Municipal Ângelo Ge-
neroso Auricchio, na Rua 
Braz Prince, 101 – Centro.
Para maiores informações, 
entre em contato com a 
Secretaria de Cultura pelo 
telefone (12) 3979-1314 
ou pelo e-mail: cultura@
monteirolobato.sp.gov.br

rário e os procedimentos 
para a matrícula. As aulas 
terão início entre 18 de 
agosto e 15 de setembro.
Esta edição do Sisutec 
oferece 289.341 vagas em 
cursos técnicos e gratuitos 
de instituições públicas e 
particulares e nos serviços 
nacionais de aprendiza-
gem (Sistema S), distribuí-
das em 466 municípios das 
27 unidades da Federação

(12) 3676-1282
c o n t a t o @ r e d e n c a o -
d a s e r r a . s p . g o v . b r

com Deficiência e do Ido-
so, Educação, Assistência 
Social e Saúde, Associa-
ção de Apoio ao Desenvol-
vimento Humano (Acalen-
to), Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Caraguá (APAE), As-
sociação dos Portadores 
de Necessidades Espe-
ciais (Aponec), Instituto 
Pró+Vida e Lar Vicentino.
Capacitação – Nos dias 3 
e 4 de julho de 2014, pro-
fissionais das secretarias 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so, de Educação e Saúde 
e de entidades parceiras, 
em Caraguá, participaram 
do curso de “Prescrição de 
cadeira de rodas e Adequa-
ção postural”. Na aula teó-
rica, os participantes ava-
liaram questões clínicas, 
atividades que o paciente 
cadeirante faz, se estuda 
ou trabalha, como é o am-
biente onde reside para 
prescrição da cadeira cor-
reta. Na aula prática, cinco 
pacientes já atendidos pela 
rede municipal foram ava-
liados juntamente com a 
cadeira de ro-
das que utilizam.
Serviço – Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso, 
Avenida Rio de Janeiro, 
860 – Indaiá – Tel. 3897-
7023 ou 0800-774-7077.

Corrida OAB Tremembé
Inscreva-se já


