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Tremembé
Fundo Social e Senai 

abrem inscrições para 
curso gratuito de

Auxiliar de Eletricista

Prefeito de Tremembé
visita novo ESF

Maracaibo

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através do 
Fundo Social de Solida-
riedade informa que estão 
abertas inscrições para o 
curso gratuito de Auxi-
liar de Eletricista do Se-
nai com vagas limitadas. 
O curso terá início no dia 
05 de maio, nos períodos 
tarde e noite de segunda 
a sexta-feira com duração 

O prefeito Marcelo Vaque-
li e o Secretário de Saúde 
José Márcio visitaram na 
manhã de segunda feira, a 
nova unidade da Estraté-
gia de Saúde da Familia/
ESF do bairro Maracaibo. 
Além da estrutura adequa-
da a atender as necessi-
dades da população, uma 
ambulância estará à dispo-
sição dos moradores para 
o transporte emergencial 
dos pacientes ao Pronto 
Atendimento de segunda a 
sexta feira das 8h às 17h.
Com uma equipe de mé-
dicos, dentistas, enfermei-

de 40 horas. Todo o curso 
será realizado na Carreta 
do Senai que ficará esta-
cionada em frente a Escola 
Ernani Gianico (Centro).
Para fazer a inscrição 
basta o interessado com-
parecer a Sede da Secre-
taria de Ação Social na 
Rua José Monteiro Patto, 
325, Jardim Bom Jesus 
munido de RG, CPF e 
Comprovante de ende-

ros e agentes de saúde, 
o novo ESF irá atender 
em torno de seis mil pes-
soas, dos bairros Mara-
caibo, Flor do Campo, 
Alberto Ronconi, Poço 
Grande, Kanegae e Naldi. 
O posto está locali-
zado na Rua Seis s/n.
O novo ESF é um marco 
para a saúde local. O resul-
tado foi um prédio arejado, 
bem estruturado, funcio-
nal e arrojado com todos 
os equipamentos necessá-
rios para um atendimento 
humanizado à população.
“Essa nova unidade é mais 

reço, também é necessá-
rio ter até a 5ª série, ser 
morador de Tremembé, 
e ter no mínimo 18 anos.  
As inscrições podem 
ser realizadas até dia 30 
de abril, quarta-feira. 
Mais informações 
pelo telefone 3674-
3660 ou 3674-3910. 
Em breve novos cursos 
do Senai estarão dispo-
níveis para a população.

uma prova de nossa von-
tade em transformar Tre-
membé em um exemplo 
em Saúde. Iremos ofere-
cer um tratamento digno 
ao povo do Maracaibo e 
dos bairros do entorno, 
através de várias melho-
rias que ainda temos para 
a região”, comentou o 
Prefeito Marcelo Vaqueli.
A dona de casa e moradora 
do bairro Flor do Campo, 
Maria de Fátima Pereira 
Silva, 57 anos, elogiou a 
iniciativa da Prefeitura. 
Ela disse que o novo pos-
to de saúde está mais pró-
ximo dos moradores do 
bairro, facilitando a vida 
de todos. Dona Ana Pires 
de Souza, 46 anos, mora-
dora do Maracaibo, disse 
estar feliz em ter um posto 
de saúde mais próximo de 
casa, “O ESF ficou mui-
to bonito e a expectativa 
é que facilite o acesso a 
saúde para todos nós”, 
afirmou a dona de casa.

Teve inicio em Quiririm
a 25ª Festa da

Colônia Italiana

Em Taubaté, a colônia 
italiana radicada no dis-
trito de Quiririm estará 
em festa começou nesta 
terça-feira (29) quando 
teve início a 25ª edição 
da Festa da Colônia Ita-
liana. O evento tem em 
sua programação diversas 
atrações para atender o pú-
blico de toda a região. Os 
organizadores esperam um 
público próximo de 400 
mil pessoas para o perío-
do de programação festiva 
que vai desde 29 de abril 
até 04 de maio. Este ano 
será contada a história de 

todas as edições eviden-
ciando a cultura da colônia 
e comemorando também 
os 125 anos da chegada 
dos italianos ao Brasil. O 
primeiro evento foi rea-
lizado em 1989, quando 
comemorou-se o Cente-
nário da Imigração. João 
Aristodemo Canavezi Fi-
lho foi o idealizador da 
festa que oferece o que há 
de melhor da gastronomia 
do povo “oriundi”.  Há 
três anos, a Festa da Co-
lônia Italiana de Quiririm 
é considerada o terceiro 
maior evento do Estado. 

Sua principal caracterís-
tica é o envolvimento da 
comunidade no preparo 
artesanal das comidas tí-
picas, execução de núme-
ros musicais e de dança.
Os visitante poderão visi-
tar as barracas que oferece 
pratos típicos da culinária 
italiana, massas e doces. 
Cada família é conheci-
da pelo prato específico, 
doce ou salgado, que seus 
integrantes fazem e co-
mercializam em 27 bar-
racas. Para este ano fo-
ram produzidas cerca de 
30 toneladas de massa. 
Os pratos mais populares 
são a lasanha, o nhoque e 
a sopa de marubim, feita 
de massa fresca recheada.
A festa terá ainda teatro, 
grupos de tarantela,músi-
ca,  eleição da rainha da 
festa e desfile da imigra-
ção com carros e alegorias 
que contarão as mudan-
ças no país desde a vinda 
dos italianos em 1889.

Taubaté realiza a maior
Festa de 1º de Maio dos

Comerciários do Vale

O Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de 
Taubaté realiza neste dia 
1º de Maio a maior Fes-
ta dos Comerciários do 
Vale do Paraíba. O presi-
dente da entidade, Carlos 
Dionísio de Morais, está 
entusiasmado com este 
grande evento, que deve-
rá reunir em torno de 3 
mil pessoas no Clube dos 
Comerciários, localizado 
no Bairro da Sete Voltas.
A 8ª Grande Festa dos 
Comerciários irá distri-
buir dezenas de prêmios 
aos sócios cadastrados, 
como 3 motos 0km, fo-
gões, geladeiras, bici-
cletas, viagens para Sal-
vador, Foz do Iguaçu, 
Caldas Novas, entre outros.
Na festa dos Comerciários 

serão oferecidos, gratuita-
mente, churrasco, bebidas, 
sorvetes, shows, visita à 
área de reflorestamento e 
de remanescente da Mata 
Atlântica, brincadeiras e 
atividades para crianças.
A Festa dos Comerciários 
de Taubaté mais uma vez 
terá ainda um perfil filan-
trópico. Para cada convite, 
o associado foi convidado 
a contribuir com um quilo 
de alimento não perecível. 
Carlos Dionísio de Morais 
informa que os alimen-
tos arrecadados já estão 
sendo destinados ao Lar 
Santa Verônica, que cuida 
de quase 400 crianças ca-
rentes. A previsão é que 
as doações cheguem a 3 
toneladas de alimentos.
Várias empresas de 

Taubaté e região são par-
ceiras do Sindicato nesta 
festividade, assim como 
a Federação dos Empre-
gados no Comércio no 
Estado de São Paulo, 
na pessoa de seu di-
nâmico presiden-
te, Luiz Carlos Motta.
“É uma grande satisfação 
realizarmos em Tauba-
té a maior Festa de 1º de 
Maio dos Comerciários 
do Vale do Paraíba, reu-
nindo no nosso Clube 
em torno de 3 mil pes-
soas, com tudo gratuito, 
em um grande momento 
de lazer e entretenimento 
para a família comerciá-
ria, a qual representamos 
com muito carinho e con-
sideração”, finaliza Car-
los Dionísio de Morais.
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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

Senac Taubaté oferece
curso livre Logística,
Marketing e Vendas

Aprovados no Simube para 
cursos técnicos tem até 

hoje para assinar contrato

O Senac Taubaté está com 
inscrições abertas para 
o curso livre de Logísti-
ca, Marketing e Vendas 
com início no mês de ju-
nho. Durante as aulas, 
o participante aprende a 
atuar na gestão de negó-
cios, mobilizando conhe-
cimentos, habilidades e 

Os estudantes dos cursos 
técnico-profissionalizan-
te aprovados no Sistema 
Municipal de Bolsa de Es-
tudos (Simube) em Tauba-
té tem até esta hoje, para 
assinar o contrato de con-
cessão do benefício. Fo-
ram concedidas o total de 
34 bolsas, distribuídas nas 
05 modalidades: custeio, 
financiamento, estágio, 
servidor e bolsa pessoa 
com deficiência.  Os can-
didatos contemplados, nas 
respectivas modalidades 
de bolsa, deverão compa-
recer na Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social que fica no Prédio 
da CTI, Praça Dr. Félix 
Guisard, nº 11, 2º andar, 
das 9h às 11h e das 13h30 
às 16h30.A bolsa terá vali-
dade para as mensalidades 
ainda não quitadas pelo es-
tudante desde que a mes-
ma seja referente ao ano 
de 2014. A lista dos con-
templados está disponível 
no site da Prefeitura www.
taubate.sp.gov.br Mais in-
formações podem ser ob-
tidas pelo telefone 3621-
6039. O Simube - O atual 
sistema de concessão de 
bolsas de estudo leva em 

valores para promover 
ações integradas de logís-
tica, marketing e vendas, 
com vistas a atender as atu-
ais demandas dos clientes 
e do mercado e sua conci-
liação com os recursos da 
empresa. O curso acontece 
entre os dias 14 de junho a 
12 de julho, sempre aos sá-

conta o índice de carência 
do candidato. Entre outros 
fatores, o índice considera 
a renda familiar e o núme-
ro de pessoas da família. 
Este índice é comprovado 
através de visitas domici-
liares feitas pelas assisten-
tes sociais da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social. Para este ano a 
verba destinada ao Fundo 
Municipal de Bolsa de Es-
tudos é de R$ 1,5 milhão 
sendo que, deste montan-
te, 30% é para o ensino 
técnico e 70% para gra-
duação. O Simube oferece 
bolsa em cinco modalida-
des:  Bolsa Custeio – Para 
aos alunos classificados 
entre os maiores índices 
de carência, recebendo 
uma bolsa de estudos nos 
valores entre 25% a 100% 
da mensalidade, não sendo 
obrigatória a restituição 
ao Fundo pelo benefício 
recebido.  Bolsa Financia-
mento – Nesta modalidade 
o estudante pode financiar 
em até 100% o valor da 
mensalidade. O bolsista 
firmará contrato, assumin-
do o compromisso de res-
tituição ao Fundo Munici-
pal de Bolsas de Estudo, 

bados das 9h30 às 13h30.
Mais informações so-
bre preços e inscri-
ções pelo telefone 
(12) 2125-6099 
ou na secretaria do Se-
nac Taubaté, localizado 
na Rua Nelson Freire 
Campello, 202, 
Jardim Eulália.

após o término do curso, 
dos valores financiados.  
Bolsa Estágio – Nesta 
opção o aluno realizará 
estágio não remunerado 
desempenhando 4 horas 
diárias de atividades junto 
às Secretarias da Prefeitu-
ra, tendo como contrapar-
tida bolsa integral.  Para 
pleitear esta modalidade o 
estudante deve estar cur-
sando o segundo ano ou 
terceiro semestre. Bolsa 
Servidor – Esta modalida-
de é válida para servidor 
municipal efetivo, aprova-
do em  estágio probatório.  
O trabalhador terá metade 
do valor da mensalidade 
suportada por recursos do 
Fundo Municipal de Bol-
sas de Estudo sem o com-
promisso de ressarcimento 
futuro. Bolsa Pessoa com 
deficiência – Para parti-
cipar o candidato deve 
comprovar sua deficiência 
através de laudo atualiza-
do, emitido por profissio-
nal habilitado. O estudante 
beneficiado nesta modali-
dade pode receber bolsa de 
estudo nos valores entre 
25% a 100% da mensali-
dade, não sendo obrigató-
ria a restituição ao Fundo. 

Taubaté Shopping lança
promoção de Dia das Mães

É certo que temos de tomar, 
em média, dois litros de 
água por dia e a hidratação 
do corpo é importante para 
trabalhar melhor, cuidar 
da casa e dos filhos. Neste 
Dia das Mães, o Taubaté 
Shopping traz muito mais 
que uma promoção, traz 
um brinde especial, uma 
moringa personalizada 
pelo artista plástico Fer-
nando Ito. Deixe os copos 
descartáveis de lado, con-
tribua para o meio ambien-
te e venha deixar sua mesa 
de trabalho, a cabeceira 
da cama, sala ou cozinha 
com um toque de arte.
Para participar e retirar o 
brinde, basta apresentar 
as notas fiscais das com-
pras feitas entre os dias 1 
a 11 de maio nas lojas e 
quiosques participantes. 
A cada R$ 400, o clien-
te pode se dirigir ao bal-

cão de troca, localizado 
em frente à loja Polishop, 
de segunda a sábado, das 
10h às 21h, domingos e 
feriado, das 13h às 20h, 
e retirar uma das morin-
gas com imagem de bor-
boleta, libélula ou folha.
A promoção é cumula-
tiva e a cada R$ 400 em 
compras, o cliente já 
pode levar o(s) brinde(s) 
pra casa. Mas vale lem-
brar que, de acordo com 
o regulamento, será per-
mitida a troca de até dois 
itens por CPF. O encerra-
mento da promoção será 
no dia 11 de maio ou en-
quanto durar o estoque 
total de 3.000 unidades.
Sobre Fernando Ito
Fernando Ito é artista plás-
tico, escultor, artesão e 
taubateano. Trabalha com 
madeira há mais de 30 
anos e seu aprendizado 

sobre esculturas envolve 
a observação e absorção 
de diversos elementos, 
desde a cultura regional, 
dos trabalhos dos índios 
da Juréia e do Nordes-
te, até técnicas orientais, 
que aprendeu durante os 
anos em que viveu no Ja-
pão. Instrumentos rústicos 
como enxó, formão e serra 
de arco foram somados às 
técnicas milenares japone-
sas, unindo-a ao artesanato 
‘matuto’ do Vale do Paraí-
ba e de todo Brasil. Dessa 
união de influencias nas-
ceu o estilo de Ito. Serviço: 
Promoção Dia das 
Mães com Arte
Data: de 1 a 11 de maio
Horário de troca: de se-
gunda a sábado, das 10h 
às 21h, domingos e fe-
riados das 13h às 20h.
Local: balcão de tro-
ca em frente à Polishop

Prefeitura de Taubaté
entrega mais uma unidade 

de Educação Infantil
completamente revitalizada

A Secretaria de Educação 
de Taubaté tem como obje-
tivo atender a demanda re-
primida por meio da ofer-
ta de um número maior 
de vagas nas unidades de 
Educação Infantil. Além 
das novas unidades que es-
tão em obras, a Prefeitura 
está reformando e revitali-
zando cada um dos prédios 
já existentes para propor-
cionar maior conforto e 
segurança, oferecendo um 
ensino de qualidade e uma 
experiência sócio-educa-
tiva num ambiente ade-
quado às necessidades das 
crianças de até cinco anos.
Neste cronograma de 

obras, ontem dia 29 de 
abril, terça-feira, às 10h, 
a Secretaria reinaugu-
rou  EMEI Professor João 
Quintanilha, situada no 
bairro Parque Três Ma-
rias. O evento foi aberto 
ao público, pais de alunos, 
autoridades e imprensa.
Com 760,74m² de área 
construída e investimento 
de R$ 338.168,98, a uni-
dade foi fundada em 1984 
e há mais de 10 anos não 
passava por manutenção. 
A execução da reforma 
compreendeu a pintura de 
toda a escola, substitui-
ção de azulejos, colocação 
de pastilhas para revesti-

mento do pátio, troca de 
piso, melhorias na rede 
de esgoto, entre outros.
A estrutura física da EMEI 
conta 1 sala de Berçário 
III, 5 salas de Maternal (I 
e II), 3 salas de Jardim, 1 
almoxarifado, banheiros 
masculinos e femininos, 
1 banheiro com acessibili-
dade, sala de professores, 
videoteca, brinquedoteca, 
secretaria, pátio coberto, 
área de recreação, cozinha 
e área de serviço. Serviço: 
Reinauguração EMEI João 
Quintanilha Data: 29/04 às 
10h Endereço: Rua José 
Cassiano de Freitas, nº 
170/ Parque Três Marias

Confira vagas disponíveis 
no PAT de Caraguá

O Posto de Atendimen-
to ao trabalhador (PAT) 
de Caraguatatuba atu-
alizou sua lista de em-
pregos nesta semana. 
O interessado deve apre-
sentar os documentos 
pessoais e corresponder 
às exigências das vagas 
oferecidas, dentre elas, es-
colaridade e experiência 
no setor. De acordo com o 
PAT, a relação de empre-
gos pode sofrer variações 
e não estar mais disponí-
vel desde que chegue ao 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-

do na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. 
O  telefone é (12) 3882-5211. 
Confira: Açougueiro, pro-
fessor de logística, assis-
tente administrativo, en-
carregado de logística de 
transporte, atendente de 
farmácia, auxiliar admi-
nistrativo, auxiliar contá-
bil, auxiliar de limpeza, 
balconista, balconista de 
lanchonete, camareira de 
hotel, carpinteiro, chapei-
ro, churrasqueiro, copeiro, 
costureira em geral, cozi-
nheiro geral, empregado 
doméstico arrumador, em-
pregado doméstico diaris-
ta, encarregado de cons-
trução civil, engenheiro 
mecânico, esteticista, far-

macêutico, fiscal de piso, 
garçom, inspetor de alunos, 
jardineiro, marceneiro 
(móveis rústicos), monta-
dor de automóveis, moto-
rista carreteiro, motorista 
de caminhão, oficial de 
serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
operador de caixa (PCD), 
padeiro, pizzaiolo, profes-
sor de educação física no 
ensino médio, professor 
de português, recepcio-
nista, em geral, reposi-
tor (pcd), serralheiro de 
alumínio, técnico de en-
fermagem, trabalhador 
na fabricação de artefa-
tos de cimento, vende-
dor orçamentista, vende-
dor pracista e vidraceiro.
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Sebrae-SP promove evento 
em Campos do Jordão para 

aprimorar gestão de
empresas turísticas

Com os temas marketing 
digital e qualidade no aten-
dimento, a atividade tem 
como objetivo aprimorar 
os serviços de receptivi-
dade na região. Há pouco 
mais de um mês para o 
início da Copa do Mun-
do Fifa no Brasil, cresce 
a expectativa em relação 
ao reflexo que a competi-
ção trará para o segmento 
turístico. No Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte, 11 
municípios estão incluídos 
no “Guia Roteiros Paulis-
tas”, como opções de pas-
seio para os visitantes que 
irão assistir aos jogos em 
São Paulo. E para garan-
tir que as empresas da re-
gião possam lucrar com a 
oportunidade, o Sebrae-SP 
vai realizar no próximo 
dia 6 de maio, em Cam-
pos do Jordão, a segunda 
edição do programa “Hos-
pitalidade de Sucesso”. O 
evento contará com duas 
palestras, que abordarão 
as mais novas tendências 
sobre marketing digital e 
inovação no atendimento, 
como ferramentas de de-
senvolvimento e fortaleci-
mento dos empreendimen-
tos do turismo receptivo.
Voltada para empresários e 
profissionais dos segmen-

tos de hospedagem, agên-
cias, operadoras, taxistas e 
guias turísticos, a apresen-
tação visa aprimorar a ges-
tão desses negócios.  “A 
inovação no atendimento 
e o uso correto das mídias 
sociais possibilitam o de-
talhamento dos serviços e 
o direcionamento da co-
municação empresarial no 
nível em que os clientes 
querem”, explicou o con-
sultor do Sebrae-SP, Ed-
gard Rodrigues.  Palestras: 
O primeiro palestrante 
será o consultor em tecno-
logia da informação Paulo 
Moraes, com o tema “A 
Importância das Mídias 
Sociais para as Empresas 
de Turismo”. O especia-
lista em marketing digital 
é colaborador de diversos 
sites e revistas do segmen-
to e na apresentação vai 
mostrar como a internet 
pode ser uma importante 
ferramenta de conquista 
e fidelização de clientes.  
Em seguida será a vez do 
consultor motivacional 
Erike Penna, com a pales-
tra “Atendimento Mágico: 
O Modelo Disney de Sur-
preender Clientes”. Consi-
derado um dos 50 maiores 
especialista em vendas do 
país, Penna vai mostrar 

como as estratégias de 
uma das maiores empre-
sas de entretenimento do 
mundo podem ser apli-
cadas na gestão de em-
preendimentos turísticos.
O Hospitalidade de Su-
cesso será realizado a par-
tir das 18h30, no Hotel 
Le Renard, no Capivari, 
em Campos do Jordão. O 
evento é uma realização do 
Escritório Regional do Se-
brae-SP em Guaratinguetá 
e conta com o apoio de O 
Consultor WEB, Campos 
dos Jordão e Região Con-
vention e Visitors Bureau 
e Hotel Le Renard. As ins-
crições podem ser feitas 
gratuitamente pelo telefo-
ne (12) 3132-6777. Vagas 
limitadas. Hospitalidade 
com Sucesso – Campos do 
Jordão Data: 06/05. Pro-
gramação: 18h30 – Cre-
denciamento 19h00 – Pa-
lestra: “A Importância das 
Mídias Sociais para as Em-
presas de Turismo” 20h30 
– Palestra: “Atendimento 
Mágico: O Modelo Disney 
de Surpreender Clientes”
22h00 - Encerramento
Local: Hotel Le Renard 
(Rua Eng. Souza Campos 
Junior, 50 – Capivari). In-
formações e inscrições pelo 
telefone (12) 3132-6777

Caçapava: Falta de energia 
elétrica afeta abastecimento 
de água no Parque Iriguassu
A Sabesp informa que 
em razão de interrupção 
programada no forneci-
mento de energia elétrica 
pela Bandeirante Ener-
gia poderá haver desa-
bastecimento no próxi-
mo dia 8, entre 8h30 e 
15h, no Parque Iriguassu.
A companhia pede que os 
moradores evitem o desper-
dício de água. Confira al-
gumas dicas de economia:
- tome banhos mais cur-
tos e feche o registro du-

rante o ensaboamento;
- deixe a torneira fecha-
da enquanto escova os 
dentes ou faz a barba;
- deixe para lavar o carro 
em outra data – e evite usar 
a mangueira, para isso, 
prefira um balde com água;
- lave a calçada ou o quin-
tal em outro dia – e lem-
bre-se de usar uma vas-
soura e um balde com 
água, não a mangueira;
- dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em ou-

tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louça apenas 
quando elas estiverem 
na capacidade máxima;
- antes de lavar a louça, 
retire e excesso de comida 
com a esponja; deixe a tor-
neira fechada ao ensaboar.
Casos de emergência e pe-
didos de serviços podem 
ser informados pelo tele-
fone 0800-055-0195, com 
prioridade para hospitais, 
creches, asilos e demais 
entidades dessa natureza.
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22ª Feira de Artesanato 
na Ferroviária de Pinda

Inscrições aberta para 
1ª Corrida da Liberdade 
em Redenção da Serra

No próximo domingo, o 
ginásio de esportes da As-
sociação Atlética Ferrovi-
ária de Pindamonhangaba 
receberá a 22ª edição da 
Feira de Artesanato -  “A 
arte do povo em nossas 
mãos”, uma das mais fa-
mosas em toda a região. 
A organização é de Ana 
Maria Braz Cavalcante, da 
Visual Produções e Even-
tos. Tradicionalmente, 
são mais de 100 exposi-
tores de Pindamonhanga-
ba e cidades vizinhas que 
apresentam artigos exclu-
sivos, produzidos com o 
toque especial do artista 
regional. Neste ano, esta-
rão presentes 110 (cento e 
dez) artesãos das cidades 
de São Paulo, Taubaté, São 
José dos Campos, Caçapa-
va, Roseira, Praia Grande, 
Cunha, Guaratinguetá, Lo-
rena e Pindamonhangaba. 

A organizadora Ana Maria 
Braz Cavalcante comenta 
a mostra: “É uma festa re-
gional da arte, que a cada 
ano recebe mais visitantes. 
Alem disso, as pessoas 
podem aproveitar a proxi-
midade do Dia das Mães 
para escolher um presen-
te único, com exclusivi-
dade.”, disse.  Em 2014, 
participarão do evento 
as seguintes entidades: 
APAE, Lar São Vicente 
de Paulo, Grupo Espírita 
Paz e Luz, Projeto Lãs e 
Linhas, Casa de Apoio Sol 
Nascente, S.O.S., Proje-
to Cerâmica, Associação 
dos Deficientes Físicos 
de Pinda, Pamex/Amor 
Exigente,Departamento 
de Turismo da Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba. Artigos: Artesanatos: 
Artesanatos em biscuit, 
bordados em geral, cesta-

ria, bijuterias, cerâmicas, 
arte em madeira, pintura 
em tecido, fuxico, tricô, 
crochê, arte com bambu, 
arte em papel e reciclados.
Alimentação: Doces, 
bombons, tortas, salgados, 
licores, embutidos exó-
ticos, pão caseiro, sequi-
lhos, balas. A Feira de Ar-
tesanato -  “A arte do povo 
em nossas mãos” terá 
início às 09h00 e térmi-
no às 17h00, com entrada 
franca. Em complemento 
à feira, estão programa-
das diversas apresenta-
ções artísticas. Confiram:
10h00- Escola Arte Toledo
10h30- Ballet Cássia Ogata
11h00- Compa-
nhia Cenica de Dan-
ça Monica Alvarenga
14h30- CIA de 
Dança Studio A
15h00- Dança do 
Ventre Yalabina

Inscrições abertas para a 
corrida pedestre 08 de maio 

7 km de São Luiz do
Paraitinga

Para realizar a inscri-
ção é necessário en-
viar um e-mail com 
os seguintes dados:
Nome Completo, Data 
de Nascimento, RG, 
Sexo, Telefone con-
tato e Cidade, para o 
e-mail: esporte@saolui-
zdoparaitinga.sp.gov.br
INSCRIÇÕES ATÉ O 

DIA 06 DE MAIO DE 
2014. Só serão aceitas 
inscrições via e-mail. Em 
breve Mapa do Percurso.
Prova: Corrida Pedestre 
08 de Maio – 7 Km Data: 
08/05/2014 Local: São 
Luiz do Paraitinga. O pe-
destrianismo é o segundo 
esporte mais praticado 
no estado de São Paulo e 

no Brasil. Partindo deste 
princípio, a cidade de São 
Luiz do Paraitinga, através 
da Diretoria de Esportes, 
lança a “Corrida Pedes-
tre 08 de Maio – 7 km”, 
que, juntamente com o 
calendário festivo do mu-
nicípio, vem comemorar 
mais um aniversário de 
São Luiz do Paraitinga.

FundArt de Ubatuba
abre processo seletivo para

quatro vagas
A FundArt dá continuidade 
ao processo de reestrutura-
ção iniciado com a Refor-
ma Administrativa aprova-
da pela Câmara Municipal 
em 26 de dezembro de 
2013, conforme Lei Muni-
cipal 3.720/13 a Fundação, 
e abre as inscrições para o 
processo seletivo que pre-
tende preencher quatro va-
gas em diferentes setores.
Os cargos ofertados são:
02 vagas para Auxiliar 

de Serviços Gerais Sa-
lário: R$ 1.115,69 Es-
colaridade: Ensino Fun-
damental Completo 
01 vaga para Assistente 
Administrativo - Salário: 
R$ 1.674,41 - Escolarida-
de: Ensino Médio Com-
pleto e Técnico em Conta-
bilidade ou Administração 
01 vaga para Bibliotecário
Salário: R$ 3.339,00
Escolaridade: Ensino Su-
perior Completo em Biblio-

teconomia e Registro no 
Conselho de Biblioteconomia
As inscrições serão rea-
lizadas no período de 28 
de abril a 13 de maio de 
2014, exclusivamente na 
internet, pelo endereço 
eletrônico www.iq.org.br. 
O valor das inscrições de 
R$ 24,50 a R$ 54,50 va-
riam de acordo com o car-
go pretendido. Confira o 
edital no site da prefeitura: 
www.ubatuba.sp.gov.br/


