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A GAzetA dos Municípios

Dia Municipal da Pessoa com 
Deficiência em Tremembé

Prefeitura de Tremembé
implanta oficina de 

marcenaria para jovens 
nas escolas municipais

Escola do Trabalho de 
Taubaté tem vagas

remanescentes

Taubaté abre Inscrições 
abertas para Circuito 

de Corrida de Rua

A Prefeitura de Tremem-
bé, através das Secreta-
rias de Turismo, Cultura 
e Esportes e Educação, 
promoveram na última 
sexta-feira (10), o 2º Dia 

A Rede Municipal de En-
sino da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Tu-
rística de Tremembé, 
junto com o Programa 
Mais Educação, começa 
implantar nas escolas o 
curso de Marcenaria, aju-
dando o jovem a investir 
no seu futuro. O Projeto 
“Aprender Fazendo” inicia 
suas atividades na segun-
da-feira, dia 13 de outubro, 
e deverá atender cerca de 
150 alunos até o fim desse 
ano. A oficina retornará no 
ano seguinte aumentan-

Ainda há 285 vagas dis-
poníveis, das que foram 
oferecidas pela Escola do 
Trabalho de Taubaté para 
o segundo semestre de 
2014. Essa é uma exce-
lente oportunidade para 
quem está a procura de 
emprego e quer se quali-
ficar gratuitamente em um 
curto espaço de tempo.
As opções dos cursos 
profissionalizantes são: 
Inspetor de Qualidade, 
NR-10 Segurança em Ins-
talação e Serviços de Ele-
tricidade, Recepcionista, 
Auxiliar de Logísti-
ca e Gestão de Pessoal. 
Para frequentar o curso 
de NR 10 - Segurança em 
Instalação e Serviços de 
Eletricidade, o aluno deve 
ter a idade mínima de 18 
anos e possuir conheci-
mentos ou ter concluído 
curso na área de Eletri-
cidade. O curso de Auto 
Cad exige que o interes-
sado tenha conhecimen-
tos de Informática Básica 
e ainda deve comprovar 
a conclusão de curso de 
Auto Cad 2D.

Taubaté vai promover no 
domingo, dia 09 de novem-
bro, a prova Vitti Run, vá-
lida pela terceira etapa do 
“Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua”. A larga-
da será às 08h30 diante do 
Cavex (Comando de Avia-
ção do Exército). A Secre-
taria de Esportes e Lazer 
comunica que ainda exis-
tem 100 vagas disponíveis 

Municipal da Pessoa com 
Deficiência. O evento foi 
realizado na Praça da Es-
tação das 9 às 16 horas, 
teve a participação de vá-
rias instituições como: 

do o número de vagas, a 
fim de atender maior nú-
mero de alunos na Rede.
A oficina, com a coordena-
ção dos professores Victor 
Narezi e Tumaki Aruanã, 
entrou para a grade de 
atividades do Progra-
ma Mais Educação em 3 
(três) escolas: Prof.ª Ma-
ria Dulce David de Pai-
va, Prof.º José Inocêncio 
Monteiro unidade I e II.
O foco da oficina é o jo-
vem e consiste no trabalho 
manual a fim de produzi-
rem peças em madeiras 

Quem pretende escolher 
o curso de Recepcionista, 
precisa ter no mínimo 14 
anos e a 5ª série do Ensino 
Fundamental. Os interes-
sados nos cursos de Inspe-
tor de Qualidade, Auxiliar 
de Logística e Gestão de 
Pessoal, precisam ter no 
mínimo 16 anos e Ensino 
Fundamental completo.
Palestras de Marketing 
Pessoal também integram 
a programação de qualifi-
cação profissional ofertada 
pela Prefeitura de Taubaté. 
A palestra, com duração 
de 4 horas, acontecerá no 
Senai de Taubaté, e será 
ministrada por Valen-
tim Gianesini, professor 
da área comportamental. 
O objetivo é agregar va-
lores aos profissionais 
que estão em busca de um 
novo emprego ou para os 
que já estão no merca-
do de trabalho e querem 
aperfeiçoar a sua imagem 
no mundo corporativo.
Estão sendo formadas 
turmas para os dias 13 e 
27 de outubro, 5 e 19 de 
novembro, e não há exi-

para os atletas ranqueados 
nas outras etapas e públi-
co em geral. As inscrições 
devem ser feitas exclusi-
vamente nesta sexta-feira, 
10 de outubro, das 9h às 
17h, na sede da Secretaria 
de Esportes e Lazer, lo-
calizada na rua Edmundo 
Morewood, s/nº, bairro da 
Estiva (dentro do comple-
xo esportivo da CTI). Os 

Apae Taubaté, CEEP Tre-
membé, CEPROCOM 
São Bento do Sapucaí, 
Lar São Francisco, Clínica 
Equus, Grupo Ação e Ci-
dadania, AVO e APARTE.
As atividades relaciona-
das a esse dia se concen-
traram durante o dia todo 
com apresentações de 
dança, recreação, capo-
eira, exposição de traba-
lhos e orientações sobre 
serviços oferecidos pelas 
instituições relacionados 
a pessoas com deficiência.
O objetivo da ação foi ga-
rantir a participação efe-
tiva dos tremembeenses 
na luta pelos Direitos das 
Pessoas com Deficiência.

com a possibilidade de 
um retorno financeiro, 
sempre com uma visão de 
um futuro empreendedor. 
As salas de marcenarias 
estão equipadas com as 
mini máquinas, equipa-
mentos de segurança e 
apostilas para os alunos.
O aluno não pagará nada 
para participar e ao fim 
de 3 meses a Rede de 
Ensino promoverá uma 
exposição com as peças 
produzidas e o aluno re-
ceberá um certificado 
de conclusão do curso.

gências quanto ao limite 
de idade ou escolaridade 
. As matrículas para os 
cursos profissionalizan-
tes e para a palestra serão 
feitas somente na unidade 
da Escola do Trabalho da 
Jaboticabeiras, que está 
localizada à Avenida Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, 1555. O horário de 
atendimento ao público 
é de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 12h, das 13h 
às 17h, e das 18h às 22h.
Para efetuar a matrícula 
para os cursos, o candidato 
deve apresentar cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
residência, histórico esco-
lar ou declaração escolar. 
As inscrições encer-
ram assim que as va-
gas são preenchidas.
SERVIÇO: Es-
cola do Trabalho
Endereço: Aveni-
da Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1555
Horário para inscrição: 
De segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 12h, das 13h 
às 17h, e das 18h às 22h
Telefone: (12) 3622-1170

que não garantirem a vaga 
pessoalmente poderão se 
inscrever mediante o pa-
gamento de uma taxa de 
R$50,00. As inscrições de-
vem ser feitas via internet, 
no endereço http://www.
minhasinscricoes.com.
br/corridavittirun/2014/, 
que também tem 
mais informações so-
bre o regulamento.
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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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade 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 Se-
tembro, 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 comér-
cio 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

Sindicato forma mais 57 alunos 
em informática e anuncia

últimas vagas para Moreira César
O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamo-
nhangaba-CUT realizou 
nos dias 9 e 10 a forma-
tura de mais 57 alunos 
do curso de informática 
básica oferecido gratui-
tamente pela entidade.
O prazo de inscrições para 
novas turmas termina na 
próxima sexta-feira, dia 17 
de outubro. Ainda há vagas 
para a subsede de Moreira 

César. As aulas começam 
no dia 20 e as turmas são 
divididas entre crianças/
adolescentes, idade livre e 
melhor idade. Segundo o 
secretário de Formação da 
entidade, Celso Antunes, o 
sindicato reserva algumas 
vagas para a comunidade, 
para atender ao projeto 
Sindicato Cidadão. Mais 
informações pelo telefo-
ne da subsede 3637-3634.

Excel - Até o dia 15 de 
outubro também estão 
abertas inscrições para 
curso de Excel em níveis 
intermediário e avançado. 
As aulas ocorrem na sede 
do sindicato, às quintas-
feiras, das 20h às 22h, e 
a parceria com a Excel-
lence oferece descontos 
de 30% para sócios da 
entidade. Informações 
pelo telefone 3637-3315.
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2º Batalhão de Engenharia de
Combate - Aviso de Licitação

O 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate  Batalhão 
Borba Bato, que tem sede 
em Pindamonhangaba-SP, 
comunica aviso de pregão 
eletrônico para aquisição 

de gêneros alimentícios. 
Aviso De Licitação UASG: 
160477 – 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate
Pregão Eletrônico nº 
07/2014 Objeto:  Aquisição 

de Gêneros Alimentícios.
Data Sessão Pública: 22 de 
outubro 2014 - 09: 00 (nove 
horas - horário de Brasília)
Retirada do Edital:www.
c o m p r a s n e t . g o v . b r
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Confira novas vagas no PAT 
de Pinda e Moreira César

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Pindamo-
nhangaba e Moreira César 
comunica nesta semana 
nova relação de oportu-
nidades de emprego. São 
vagas que exigem princi-
palmente experiência e es-
colaridade e que poderão 
não mais estar disponível 
conforme o número de en-

caminhamentos. A contra-
tação ou não é decisão dos 
empregadores. Candidatos 
devem comparecer à agên-
cia para fazer o cadastro e 
concorrer a uma das vagas 
oferecidas. Os interessa-
dos deverão estar muni-
dos de documentos pes-
soais (PIS ativo, Carteira 
de Trabalho, RG e CPF) 
Av. Albuquerque Lins, 
Nº 138 – São Benedito 
– Pindamonhangaba-SP
Av. José Augusto Mesqui-
ta, Nº 170 – Subprefeitu-
ra- Moreira César Vagas 
Oferecidas: Acabador de 
Granito e Mármore; Aju-
dante de Padeiro; Aju-

dante Geral ( Com conhe-
cimento em ferramentas 
- Lixadeira, Serra de Cor-
te, Furadeira...); Assisten-
te Administrativo - Vaga 
Para Pessoas Com Defi-
ciência; Auxiliar de Lim-
peza; Bombeiro; Casei-
ro; Eletricista Industrial; 
Encanador Industrial; 
Estagiário de Educação 
Física; Farmacêutico; 
Marceneiro; Mecânico de 
Refrigeração; Motorista 
Carreteiro; Padeiro; Pro-
fessor de Educação Física; 
Técnico Em Segurança 
Do Trabalho; Topógrafo e 
Vendedor Externo (Motos 
e Produtos de Limpeza).

Prefeitura de Tremembé
realiza revitalização de área 

verde no Jardim Santana

Comemoração dia de 
N.S. Aparecida
em Tremembé

A Prefeitura de Tremembé 
está realizando a revitali-
zação de uma área verde 
no Jardim Santana, mais 
precisamente na Rua Mi-
guel Machado.  O traba-
lho teve início a algumas 

Se em Aparecida a dona 
da festa deu um show, 
em Tremembé não foi di-
ferente. Devotos Católi-
cos homenageiam Nossa 
Senhora de Aparecida na 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé.  Do-
mingo 12 de outubro, dia 
de Nossa Senhora Apare-
cida, padroeira oficial do 
Brasil, católicos de Tre-
membé, homenagearam 
Nossa Senhora de Apare-

semanas e já foram reali-
zadas diversas melhorias 
no local como: limpeza 
do mato, colocação de 
uma cerca para evitar in-
vasões, calçamento no 
entorno da área e novo 

cida na Basílica do Senhor 
Bom Jesus começando 
com a procissão as 18:00, 
jogando as pétalas de ro-
sas.O trajeto saiu da igre-
ja em direção a Rua São 
Francisco, passando pela 
Praça Geraldo Costa, em 
direção a Rua Bom Jesus 
para começar a missa so-
lene.Houve tremulação de 
bandeiras azul e branca e 
cânticos em homenagem a 
santa, igual em Aparecida 

asfalto no rua. Ainda se-
rão instalados postes tipo 
pétalas para maior segu-
rança no local e preserva-
ção dessas áreas verdes.
O prefeito Marcelo Vaque-
li comentou que a ação já 
está sendo executada em 
algumas áreas verdes, can-
teiros de avenidas, rótulas 
e praças do Município, 
contudo, a ideia é ampliar 
esse trabalho para o res-
tante da cidade. O prefeito 
esteve conferindo o tra-
balho realizado no local.
Outra melhoria que a Rua 
Miguel Machado irá re-
ceber em breve é o asfal-
to no trecho da quadra de 
esportes que por sua vez, 
também será revitalizada.

mas em número maior de 
devotos. As crianças ves-
tidas de anjinho estavam 
abrilhantaram a festa que 
também foi o dia delas. 
A Missa Solene foi presi-
dida pelo Reitor Pe. José 
Vicente. No final da Missa 
houve coroação de consa-
gração à Nossa Senhora. 
A missa terminou as 
20:30 da noite com ho-
menagem a Nossa Se-
nhora pelas crianças.


