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A GAzetA dos Municípios

Ubatuba recebe
17ª Prova Pedestre

Soldado Paulino

Museu leva Monteiro
Lobato às crianças 

Geração de empregos: 
Começam as obras do 
1º Complexo Industrial 

e Logístico de
Tremembé

No dia 1º de junho, a 3ª Cia 
do 20º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior realiza-
rá a 17ª Prova Pedestre Sol-
dado Paulino em Ubatuba
 No próximo dia 1º de ju-
nho, Ubatuba vai sediar 
a 17ª Prova Pedestre Sol-
dado Paulino, promovi-
da pelo 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Inte-
rior. A corrida vai acon-
tecer no Quartel da 3º 
Cia PM do 20º BPM/I, 
sito à Rua João Ramalho, 
nº 01, Parque Vivamar.
 De acordo com o coman-
dante do 20º BPM, Ten 

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, com o 
apoio do Departamento de 
Cultura da Prefeitura, está 
realizando sessões de con-
tação de histórias “Vamos 
Caçar o Saci?”, em par-
ceria com o Museu Mon-

As obras do 1º Complexo 
Industrial e Logístico de 
Tremembé estão em ritmo 
acelerado. Com a Lei de 
Incentivo à Indústria (Lei 
Complementar 253/13, de 
21 de fevereiro de 2013), 
a cidade ficou ainda mais 
atrativa para a chegada de 
novos empreendimentos. 
Além da localização, o 
empreendimento tem a 
sorte de pertencer a um 
município que reconhece 
a importância da indústria.
O CILO é um loteamento 
industrial da iniciativa pri-
vada com incentivo fiscal 
do Município. Portanto, o 
empresário que investir no 
complexo, terá a isenção 
do ITBI (Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis).
Benefícios para Tremem-

Cel PM Nilson Souza Sil-
veira, o evento esportivo 
está inserido no Calendá-
rio Oficial do Município, 
em comemoração aos 25 
anos de criação da 3ª Cia 
PM do 20º BPMI. A pro-
va pedestre homenageia 
o Sd PM Francisco Pau-
lino da Silva Filho, atleta 
que sempre representou 
a Polícia Militar e a cida-
de de Ubatuba em provas 
pedestres por todo Brasil. 
Em sua XVII edição, a 
prova conta com diver-
sas categorias que serão 
disputadas em percursos 

teiro Lobato, de Taubaté. 
A ação conta com apoio 
lúdico-pedagógico de uma 
série de painéis que estão 
em exposição no museu 
até o dia 20 de junho e 
fazem parte do acervo do 
Museu Monteiro Lobato. 
Escolas da região, de en-

bé: Geração de empregos, 
aumento na arrecadação 
de impostos partilhados, 
inclusive o ICMS e a atra-
ção de novas empresas.
Localização: Rodo-
via Washington Luiz, 
2100 - Tremembé – SP
O Projeto: O Complexo 
Industrial e Logístico de 
Tremembé é um empre-
endimento que respeita os 
princípios da ecologia. A 
preocupação de preservar 
o meio ambiente e ainda 
garantir a economia, pro-
vam que o CILO  é um 
loteamento preparado para 
o futuro. São 68 lotes de 
1.200 a 3.180,88 m² em 
uma área de 199.710 m² 
para construção de galpões, 
estocagem, armazenagem, 
distribuição ou produção 

de 2km, 5km e 10 km. O 
trajeto passa pelo centro 
da cidade, para valorizar 
e dar visibilidade aos seus 
principais pontos turísti-
cos, dentre eles, avenida 
da praia (Iperoig), praia do 
Itaguá, e depois retornando 
até a sede do quartel da PM.
De acordo com a organiza-
ção, o objetivo do evento 
é promover maior integra-
ção entre a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo e a 
comunidade local, através 
da divulgação e prática do 
pedestrianismo no Litoral 
Norte e Vale do Paraíba.

sino infantil ao ensino 
médio, estão participando 
de sessões agendadas e, 
no dia 5 de junho (quinta-
feira), às 19 horas, haverá 
uma sessão aberta ao pú-
blico. A entrada é gratuita 
e toda a população está 
convidada a prestigiar.

para atender indústrias dos 
mais variados segmentos.
“Estamos dando mais um 
grande passo para o desen-
volvimento econômico de 
Tremembé, há anos vivía-
mos atrás de um rótulo de 
Estância Turística, onde 
diziam que Tremembé não 
poderia ter indústria, não 
poderia gerar emprego, 
hoje, com o empenho des-
ta administração e com a 
lei de incentivo a indústria 
criado em 2013, prova-
mos que Tremembé pode 
sim ter seu Polo Indus-
trial e gerar muitos bene-
fícios para a população”. 
finalizou o prefei-
to Marcelo Vaqueli.
Mais informações 
acesse www.cilo-
t r e m e m b e . c o m . b r

A Prefeitura de Tauba-
té iniciou nesta semana, 
as atividades do Centro 
de Referência de Assis-
tência Social – CRAS 
São Gonçalo “Madalena 
Aiko Nishida de Freitas”. 
A cerimônia de inaugu-
ração vai acontecer das 
10h às 12h na sede do 
CRAS, situado na Rua 
Camilo Gomes Quintani-
lha, nº 60, São Gonçalo.
Esta é a quar-
ta unidade do Centro 
de Referência implan-
tada na cidade. O pri-
meiro, inaugurado em 
2013, foi o CRAS Bagé 
“Aurely Barbosa Baltha-
zar”, que fica no Parque 
Urupês. O segundo CRAS 
instalado foi o Sabará/

Mourisco “Therezinha 
Peixoto” e o terceiro foi 
o CRAS Santa Tereza 
“Umberto Passarelli”.
O CRAS é um equipa-
mento social que busca 
trabalhar a família para 
promoção e garantia de 
sua cidadania. É um es-
paço destinado à assistên-
cia, orientação e acom-
panhamento às famílias 
carentes e desenvolve 
serviços socioeducati-
vos. Tem a finalidade de 
proteger a população em 
situação de vulnerabili-
dade social, fortalecen-
do as relações e os laços 
familiares para o con-
vívio em comunidade.
O serviço oferece o PAIF 
(Programa de Atenção 

Integral à Família), que 
consiste em atividades 
socioeducativas e de con-
vivência para fortaleci-
mento de vínculos fami-
liares e comunitários com 
crianças, adolescentes 
e adultos. O objetivo é 
prestar orientação sobre 
os direitos dos munícipes.
Este centro vai priorizar 
o atendimento às famílias 
que residem nos bairros: 
São Gonçalo, Chácara 
Belo Horizonte, Morada 
dos Nobres, Chácara In-
grid, Continental I, II e III, 
Barreiro, Estoril, Quin-
ta das Frutas e região. O 
atendimento ao público 
no CRAS vai aconte-
cer de segunda a sex-
ta-feira, das 09h às 17h.

Prefeitura de Taubaté
implanta novo CRAS no

bairro São Gonçalo
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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

Prefeitura de Taubaté terá 
novos endereços para

vários serviços

Prefeitura de São Luiz do 
Paraitinga abre concurso 

para professores

A prefeitura de Taubaté, vi-
sando oferecer acesso fácil 
e maior conforto aos mu-
nícipes, realiza algumas 
mudanças de endereços.
A Ouvidoria, o PAT e o 
Balcão de Empregos dei-
xam de atender no Centro 
Cultural e passam a aten-
der dentro da Rodoviária 
Nova, onde funcionavam 
as Secretarias de Turismo e 
Cultura e Meio Ambiente.
Essas duas secretarias 

A Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga está com ins-
crições abertas para o pro-
cesso seletivo para con-
tratação de professores.
As vagas são para profes-
sor de matématica, língua 
portuguesa, ciências, edu-
cação física, inglês, artes, 
história e geografia, para 
6º ao 9º ano. Com o salá-
rio de R$ 11,50 a hora/aula 

saem da Rodoviária 
Nova e passam a aten-
der no Centro Cultural.
As mudanças come-
çaram dia 29 de maio.
A Ouvidoria não terá 
interrupção de servi-
ços. Já o PAT e Balcão 
de Empregos fecham na 
quinta-feira e retor-
nam com o atendimen-
to ao público no dia 02 
de junho, segunda-feira.
As Secretarias de Meio 

e carga horária de 20 ho-
ras mínimas por semana.
Há também vaga para 
professor de ensino in-
fantil, com carga horá-
ria de 25 horas semanais 
e salário de R$ 1293,83 
mensais, e professor de 
ensino fundamental, 
para o 1º ao 5º ano, com 
carga horária de 30 ho-
ras semanais e salário 

Ambiente e Turismo e 
Cultura devem ficar sem 
telefone e internet nos 
próximos dias. A previsão 
é que no inicio da próxi-
ma semana os serviços 
estejam normalizados. 
O Centro Cultural Mu-
nicipal está localizado à 
Praça Coronel Vitoriano, 
1 – Centro e a Rodoviá-
ria Nova situa-se à Rua 
Benedito da Silva Mo-
rais - Jardim Ana Emília.

de R$ 1552,60 mensais.
As inscrições seguem até 
o dia 5 de junho às 17h, 
e só podem ser feitas pes-
soalmente na Assessoria 
Municipal de Educação, 
localizada na Rua Coro-
nel Manoel Bento, 41.
A prova será realiza-
da no dia 22 de junho 
na Escola Coronel Do-
mingues de Castro.

Prefeitura de Tremembé
instala novos pontos de luz 

com baixo custo
A Prefeitura Municipal 
de Tremembé vem reali-
zando diversas interven-
ções no município, a fim 
de proporcionar mais se-
gurança e conforto aos 
moradores. Na última se-
mana, foi concluída a úl-
tima etapa da 1ª fase da 
nova iluminação pública. 
Ao todo, foram instalados 
432 novos pontos de 
luz. Os postes têm 
dois braços cada um e, 
luminárias com vapor de 
sódio (economia de 30% e 
aumento do rendimento lu-
minotécnico do município).
As duas principais liga-
ções entre Taubaté / Tre-
membé (Avenida Maria do 
Carmo Ribeiro e Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves) 
foram beneficia-
das. Outros locais 
também já podem usu-
fruir desta nova ilu-

minação, são eles:
- Rua Manoel Apo-
linário (Ligação da 
Escola Adventista).
- Avenida Vitória Régia e 
Perimetral dos Ipês (Flor do 
Vale) entre a Ponte da ami-
zade e entrada do Condo-
mínio Campos do Conde.
- Substituição de luminá-
rias a vapor de mercúrio por 
vapor de sódio na Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves 
subida do Ciretran e Rua
 Souza Ribeiro até a 
Praça Geraldo Costa.
- Novos postes en-
tre a Academia Benvi-
rá e a Bica da Glória.
- Área verde que liga 
Rua Iriba Barbosa 
Ribas e Rua João 
Couto no Benvirá.
- Avenida Perimetral das 
Bromélias (Entrada do 
Bairro Vale das Flores).
- Praça Zuelington de Oli-

veira (Jardim Santana).
Essas obras somente fo-
ram possíveis, devido ao 
acordo firmado entre o 
prefeito Marcelo Vaque-
li e a EDP Bandeirantes 
no início de 2013. A dí-
vida deixada pela gestão 
passada equivale a qua-
se 10 milhões de reais.
“Toda essa ilumina-
ção custou cerca de R$ 
220.000,00 e atingiu 4,2 
Km. Se compararmos aos 
42 postes de iluminação a 
base de energia solar que 
caíram na Avenida Luiz 
Gonzaga das Neves, que 
custaram aproximadamen-
te R$ 720.000,00 e atingia 
cerca de 1 Km, podemos 
dizer que a cidade ganhou 
muito, já que, economi-
zamos 70% e ganhamos 
4 vezes mais em cober-
tura” – finalizou o pre-
feito Marcelo Vaqueli.

No início da sema-
na, o Governo do Es-
tado assinou convênio 
com a prefeitura de 
Campos do Jordão 
para a construção de um 
Centro de Convivência 
do Idoso. A parceria foi 
firmada pelo secretário

-adjunto de Desenvolvi-
mento Social, Henrique 
Almirates Junior, e o pre-
feito de Campos do Jor-
dão, Frederico Guidoni 
Scaranell. O Estado vai 
investir R$ 250 mil na 
construção da unidade. 
O Centro de Convivên-

cia do Idoso é frequen-
tado por pessoas com 
mais de 60 anos, que, no 
local, têm acesso a ati-
vidades de socialização, 
lazer e outras atividades. 
O objetivo é proporcionar 
um envelhecimento ati-
vo, saudável e autônomo.

Convênio garante construção de 
Centro de Convivência do Idoso 

em Campos do Jordão
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Parque Urbano está 
sendo formado nas 

Palmeiras em
Pindamonhangaba

Matrículas para
crianças ingressarem 

no Ensino
Fundamental da rede

pública em 2015
começam em julho

A Prefeitura está for-
mando um Parque Ur-
bano que abrangerá os 
bairros Parque das Pal-
meiras e o Morumbi, be-
neficiando, também, as 
comunidades da região. 
Em um espaço de apro-
ximadamente 20 mil 

De 15 de julho até 15 de 
agosto, estudantes que vão 
ingressar no ensino pú-
blico ou não frequentam 
a pré-escola municipal 
podem fazer o cadastro a 
partir de julho, a Secreta-
ria da Educação do Estado 
de São Paulo vai começar 
a receber as inscrições 
dos alunos que querem 
ingressar no Ensino Fun-
damental na rede pública 
de ensino no próximo ano 
letivo.  Entre os dias 15 de 
julho e 15 de agosto, pais 
e responsáveis de estudan-
tes que não frequentam a 
pré-escola municipal em 
2014 podem fazer o ca-
dastro em qualquer escola 
pública, estadual ou mu-
nicipal, do Estado de São 
Paulo utilizando o sistema 
centralizado de matrícu-
las criado pela Secretaria.
Para os alunos que já fre-
quentam as unidades de 
ensino estaduais ou muni-
cipais a continuidade aos 
estudos na rede pública 
é feita automaticamente. 
Também é automático o 
cadastramento de crian-
ças com idade mínima de 
seis anos completos que 
cursam a pré-escola pú-
blica. Nestes casos, a in-
clusão é feita no 1º ano 
do Ensino Fundamental, 
mediante consulta aos res-
ponsáveis e atualização 
do endereço residencial.
Para fazer a inscrição na 

metros quadrados 
de área verde, foram plan-
tadas árvores nativas, 
gramado e feito paisa-
gismo, por meio de can-
teiros com forrações de 
diversas espécies. Tam-
bém está sendo instala-
do um parque infantil.

matrícula antecipada, bas-
ta o responsável pelo aluno 
comparecer a uma escola 
pública e fornecer nome 
completo do candidato, 
data de nascimento, ende-
reço residencial e telefone 
para contato. É recomen-
dável levar a certidão de 
nascimento e comprovan-
te de residência. “Com a 
matrícula antecipada, a 
Secretaria da Educação 
do Estado planeja o aten-
dimento de todos os alu-
nos para o próximo ano 
letivo, em conjunto com 
as secretarias municipais. 
O sistema unificado res-
peita os critérios de oferta 
de vagas definidos entre 
o Estado e o Município e 
facilita organização das 
famílias”, afirma Andrea 
Grecco, responsável pelo 
Departamento de Planeja-
mento da Rede Escolar e 
Matrícula, da Secretaria.
As inscrições para o En-
sino Médio serão no mês 
de agosto para os que se 
encontram fora e dese-
jam retomar seus estudos 
em 2015 e automática 
para os concluintes do 
Ensino Fundamental nes-
te ano e que optarem por 
cursar o próximo ciclo 
em uma escola estadual. 
Em outubro, serão 
abertas as inscrições 
antecipadas para o 
Ensino Fundamental e Edu-
cação de Jovens e Adultos.

Melhorias nas ruas do 
Residencial Esperança 

de Caçapava
Várias ruas do Residen-
cial Esperança recebe-
ram melhorias da secre-
taria de obras e serviços 
do Município de Caça-
pava. As vias foram ni-
veladas para melhorar o 
escoamento das águas.
Toda a extensão da 

avenida Governador 
André Franco Montoro 
e trechos de outras ruas 
receberam raspadinha. 
Os serviços fazem par-
te do projeto melhorias 
nos bairros que está 
contemplando vá-
rias regiões da cidade.
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A Secretaria de Educação, 
em parceria com as demais 
secretarias municipais, 
iniciou no último dia 23 de 
maio o projeto “Integração 
Família na Escola” em to-
das as unidades de ensino 
fundamental de Taubaté. 
Mais de 15 escolas já re-
alizaram os eventos com a 
participação da comunida-
de e alunos. O projeto faz 
parte do plano de gestão 
da administração muni-
cipal e tem por objetivo 
possibilitar uma efetiva 
participação dos pais no 
processo educacional dos 
filhos no âmbito escolar 
e reforçar a perspectiva 
de que a parceria família
-escola pode representar 
um ganho no processo de 
ensino e aprendizagem.
Os eventos tem 
atrações como: 
shows ao vivo, noite do 
caldinho, corte de ca-
belo, apresentações dos 
alunos com o tema Copa 
do Mundo (junto aos 
monitores do Integral), 
palestras educativas e apre-
sentações dos trabalhos 
desenvolvidos pelos pro-
fessores da rede de ensino.
Na EMEF Marta Miran-
da Del Rey, no bairro do 
Novo Horizonte, mais 
de 600 pais e familia-
res participaram do pro-
jeto, no último dia 26. 
A equipe do Integral de-
senvolveu apresentações 

sobre a Copa do Mundo, 
em que as crianças intera-
giram com o universo das 
artes por meio da dança. 
Além disso, houve aten-
dimento direto aos pais de 
alunos com representantes 
das escolas do tra-
balho do municipio.
Confira abaixo a lista das 
próximas unidades esco-
lares, datas e horários dos 
eventos do projeto “Inte-
gração Família na Escola”:
- No dia 30 (sexta-feira), 
os eventos acontecerão 
nas escolas: EMEF Sgto. 
Everton Vendramel de 
Castro Chagas (das 09 às 
16h), EMEFM Prof. José 
Ezequiel de Souza (das 
13 às 17h30), EMEF Profª 
Docelina Silva de Campos 
Coelho (das 18 às 20h), 
EMIEF Prof ª Anita Ri-
bas de Andrade (8h30 às 
17h), EMIEF Padre Silvi-
no Vicente Kunz (das 08 
às 15h), EMIEF Dr. Ave-
dis Victor Nahas (das 08 
às 12h e das 13 às 16h), 
EMEF Dom José Antônio 
Couto (das 08 às 10h30 e 
das 14 às 16h30), EMEF 
Dr. Quirino (das 19 às 
22h), EMIEF Prof. Emílio 
Simonetti (16h) e EMEF 
Prof. Walther de Olivei-
ra (das 09h30 às 15h).
Dia 31 (sábado): EMEF 
Prof. Ernani Giannico (das 
14 às 18h) e EMIEF Prof. 
José Marcondes de Mou-
ra - Monjolinho (19h).

PrefeituraTaubaté  
lança o projeto

Integração Família 
na Escola na rede 

municipal de ensino

Operação Cata-Treco 
na região

da Fonte Imaculada
em Taubaté

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos (SESEP), realiza nos 
dias 29 e 30 de maio, das 8 
às 16h30, a operação Cata-
Treco nas regiões da Fon-
te Imaculada Conceição, 
Granja Panorama, Jardim 
Ana Lúcia e Monte Belo.
A orientação é para que os 
moradores desses bairros 
depositem em frente as 
suas casas itens obsole-
tos, já sem uso, tais como: 
mobiliário e utensílios do-
mésticos (sofá, colchões e 
outros) eletrodomésticos 
e materiais como vidro, 
plástico, papelão e ma-
deira. Importante ressal-
tar que o Cata-Treco não 

executa o recolhimento 
de resíduos da construção 
civil, como por exemplo: 
areia, blocos, tijo-
los, telhas e madeira.
Para auxiliar no comba-
te à dengue, a SESEP já 
realizou a operação Cata-
Treco nos bairros da Ima-
culada, Marlene Miranda, 
Esplanada Santa Terezi-
nha, São Gonçalo, Mou-
risco, Parque Ipanema e 
Jardim Gurilândia e mais 
de 100 toneladas foram 
recolhidas nessas regiões. 
Outros bairros já estão 
incluídos no cronograma 
dos serviços da Secreta-
ria. A Prefeitura solicita o 
apoio da população para 
o sucesso da operação.
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