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Taubaté oferece
diversas oportunidades 

de trabalho

Com a missão de captar 
oportunidades de empre-
go para atender aos que 
estão fora do mercado de 
trabalho, o Balcão de Em-
pregos de Taubaté está 
ofertando 32 vagas para 
funções em níveis de es-
colaridade diferentes.
altSão duas oportunidades 
de emprego para quem 
possui deficiência mode-
rada: Auxiliar de Produ-
ção para área industrial 
e Auxiliar de Produção 
na área de alimentação. 
Também há uma vaga de 
Farmacêutico a ser pre-
enchida com urgência.
Outra vaga é para em-
presa de construção 
civil que precisa de 
vendedora interna, que 
irá desenvolver trabalhos 
voltados ao planejamen-
to de ambiente, por essa 

razão necessariamente 
a candidata terá que es-
tar cursando Arquitetu-
ra ou Engenharia Civil.
Quem tiver qualificação 
também poderá optar por 
uma dessas atividades 
profissionais oferecidas 
pelo Balcão de Empre-
gos: Ajudante de Cozinha, 
Auxiliar de Enfermagem, 
Auxiliar de Limpeza, Cai-
xa, Carpinteiro, Corretor 
de Imóveis, Cuidador de 
Idosos, Depilação, Esta-
giário de Administração, 
Fonoaudióloga, Garçom, 
Instalador de Alarme Re-
sidencial e Comercial, 
Instalador de Insulfilme,
 Manicure, Motorista 
Carreteiro, Padeiro, Pan-
fletagem, Pintor Indus-
trial, Pizzaiolo, Professor 
de Libras, Rebarbador/
Esmerilhador, Vendedor 

Externo e Interno, Serra-
lheiro, Auxiliar Técnico 
em Eletrônica, Mecatrô-
nica ou Automação Indus-
trial, Professor de Francês.
Para concorrer a uma des-
sas vaga, o interessado 
deve apresentar a Carteira 
de Identidade, CPF, Car-
teira de Trabalho e com-
provante de endereço. As 
informações do candidato 
permanecerão por seis me-
ses num banco de dados 
para consulta de emprego, 
após esse período o cadas-
tro terá que ser renovado.
S E R V I Ç O :
Balcão de Empregos
Rua Benedito da Silveira 
Moraes, s/nº - Jardim Ana 
Emília (Rodoviária Nova)
Telefone: 3621-6043
Horário de funciona-
mento: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h

Visite a Exposição 
em homenagem aos 
100 anos da Estação 
Ferroviária de Tremembé 
“Paulo Frontin”. Aber-

ta até o dia 30 de Julho 
na antiga estação e com 
entrada franca. Ve-
nha fazer uma
 viagem no tempo e apre-

ciar belas fotos, artes 
e trabalhos realizados 
por alunos da rede mu-
nicipal de ensino. 
Aguardamos vocês!

Visite a exposição
“100 anos da Estação

Ferroviária” em Tremembé
Férias no Sítio do Pica 

Pau Amarelo de Taubaté 
terminam esta semana

Sesc Taubaté expõe
obras do Fotógrafo
Sebastião Salgado

A programação espe-
cial de férias do Sítio 
do Pica Pau Amarelo
 (Museu Histórico, Folcló-
rico e Pedagógico Montei-
ro Lobato) encerra o mês 
de julho com diversas ativi-
dades durante esta semana.
No período de 29 a 31 
de julho (terça a sex-

Seleção de obras do 
mais recente trabalho 
do fotógrafo: Genesis
A partir do dia 31, o Sesc 
Taubaté realiza a Expo-
sição Genesis: Sebas-
tião Salgado - Seleção de 
Obras. Com curadoria de 
Lélia Wanick Salgado, 
a exposição apresenta a 
mais recente produção do 
fotógrafo brasileiro Se-
bastião Salgado, em um 
projeto que dialoga com 
questões urgentes da 
atualidade, por meio de 
uma jornada fotográfica
 a uma determina-
da ideia de passado.
O conteúdo foi desenvol-
vido durante oito anos 
por meio da realização de 
expedições a lugares in-
tocados do planeta, como 
montanhas, desertos, ge-
leiras e oceanos. Foram 
fotografados animais, ve-
getais, paisagens e pes-
soas que se encontram 
distantes do modo de 
vida urbano, de consumo, 

ta-feira), das 9h às 17h, 
tem a Presença da Tur-
ma do Sítio e Jogos Edu-
cativos inspirados na 
obra “Emília no País da 
Gramática” e desenhos para 
dolorir na Brinquedoteca.
As atividades incluem 
ainda, diariamente:
- 11h - a Hora do Conto com 

eletrônico e digital, man-
tendo características re-
lacionadas aos processos 
de formação do planeta e 
das espécies retratadas.
A exposição é dividi-
da em cinco núcleos que 
correspondem a determi-
nados lugares do planeta. 
Em “Planeta Azul”, são 
exibidas imagens de pai-
sagens congeladas e seus 
animais. “Santuários” é 
composto por imagens de 
paisagens vulcânicas e pe-
culiares, assim como de 
suas populações. “África” 
apresenta uma variedade 
de imagens do continen-
te, tanto da vida selvagem 
de determinados animais, 
quanto de populações tri-
bais. “Terras do Norte” 
é composto por imagens 
do norte dos 
Estados Unidos, do Ca-
nadá e de regiões do nor-
te e do oeste da Rússia. 
“Amazônia e Pantanal” 
exibe fotografias de pai-
sagens, vegetais e ani-

“Vamos Caçar o Saci”;
- das 14 às 17h - Brin-
cadeiras no Quintal 
com a Secretaria de 
Esportes e Lazer
- 16h - Teatro Infantil com 
a Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo e a peça 
“Gramaticando” - a retira-
da de senhas para o teatro 
deve acontecer 30 minu-
tos antes do início de cada 
a p r e s e n t a ç ã o .
O Sítio do Pica Pau 
Amarelo está localiza-
do à Av. Monteiro Lo-
bato, s/nº, na Chácara 
do Visconde. Maiores 
informações podem 
ser obtidas pelo tele-
fone (12) 3625-5062.

mais destes dois ecossis-
temas sul-americanos.
A mostra faz parte de uma 
itinerância que percorre-
rá algumas unidades do 
Sesc São Paulo até 2016. 
No Sesc Taubaté, a sele-
ção de obras pode ser vi-
sitada gratuitamente de 
terça a sexta, das 8h às 
21h; aos sábados, domin-
gos e feriados, das 10h às 
17h. O agendamento de 
grupos para visita moni-
torada deve ser feito pelo 
email: exposição@tauba-
te.sescsp.org.br ou pelo 
telefone (12) 3634-4000.
E X P O S I Ç Ã O
Genesis: Sebastião Sal-
gado - Seleção de Obras
De 31 julho a 2 de novembro
Terça a sexta, das 8h às 
21h. Sábados, domingos 
e feriados, das 10h às 17h.
G r á t i s .
Agendamento de gru-
pos para visita moni-
torada: exposição@
tauba te . sescsp .o rg .b r
Tel: 12. 3634 4000
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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.

EXPEDIENTEFAMUTA representa 
Taubaté no Campeonato 

Mundial de Bandas

Curso do Pronatec
encerra com
resultados

positivos em
Ubatuba

A Fanfarra Municipal de 
Taubaté - FAMUTA esta-
rá representando a cidade 
e a região no Campeona-
to Mundial de Bandas de 
Marcha e Show (World 
Championship  of  Mar-
ching Show Band), de 30 
de julho a 03 de agosto na 
cidade de Bragança Pau-
lista. O torneio será reali-
zado no Estádio Nabi Abi 
Chedid (C.A. Bragantino).
Alem da FAMUTA, ou-
tras 30 fanfarras repre-
sentantes do Brasil e 
exterior estão programa-
das, além de diversas ban-
das do Brasil. Do exterior 
virão corporações da Ale-
manha, Canadá, Colôm-
bia, Guatemala, Polônia, 

Encerrou-se na última 
terça-feira, 23 de julho 
a primeira turma do cur-
so de Operador de Áudio 
oferecido pelo Pronatec 
– Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego. Criado pelo 
Governo Federal em 2011, 
o programa tem como ob-
jetivo ampliar a oferta de 
cursos de educação pro-
fissional e tecnológica.
O curso de 160 horas, que 
teve parceria com a Pre-
feitura Municipal e com 
a FundArt, foi ministrado 
pelos professores Brum e 
Mauro Lauro, ambos da 
Rádio Gaivota, e acon-
teceu no prédio da Bi-
blioteca Pública Munici-
pal. Segundo o professor 
Brum, o curso “esclareceu 
muitas dúvidas e criou ex-
pectativas positivas para 
quem deseja trabalhar na 
área de operador de áudio”.
Para a aluna Gisele Pilz, 
integrante da Banda Lira 
Padre Anchieta, “o cur-
so foi uma experiência 

Uruguai e Venezuela, para 
as competições dividi-
das em três eliminatórias 
que acontecem nos dias 
30 e 31 de julho e 01 de 
agosto, Ainda no dia 01 
acontece a Parada Festi-
va e Batalha de Percussão 
seguidas da Parada Fes-
tiva e Batalha de Percus-
são no dia 02 e da Grande 
Final, às 15 horas do dia
 03 de agosto.
A 1ª Eliminatória da FA-
MUTA acontece já no dia 
30, às 18h30. Na Parada 
Festiva, Taubaté se apre-
senta às 12 horas e, na 
Batalha de Percussão , às 
15h40, na Chave E, am-
bas  no dia 02 de agosto. 
A FAMUTA escolheu para 

que levará para a vida 
toda, onde aprendeu 
muitas coisas e a dei-
xou ainda mais curiosa”.
Devido ao grande número 
de interessados no curso, 
FundArt está em conversas 
avançadas com a equipe do 
Pronatec para a abertura de
 uma segunda turma, ain-
da sem data e local de-
finidos. Os alunos que 
finalizaram essa primei-
ra turma receberão o cer-
tificado de conclusão
 numa cerimônia dia 6 
de agosto – quarta-fei-
ra, no auditório da Uni-
tau, no bairro do Itaguá.
Os interessados em parti-
cipar de cursos e oficinas 
oferecidas pela FundArt 
devem entrar contato atra-
vés do site www.fundart.
com.br, Facebook – www.
facebook.com/Fundar-
tUbatuba, pelo telefone 
3833-7000 ou diretamen-
te na recepção da Funda-
ção, localizada na Praça 
Nóbrega, 54 – centro (no 
prédio do Antigo Fórum).

o Mundial  o tema “Ama-
zônia e suas lendas”, mo-
tivo pelo qual as coreo-
grafias foram rigidamente 
ensaiadas e apresentadas 
ao público taubateano. 
Taubaté foi a última ci-
dade brasileira a sediar 
o Mundial, em 2005, 
quando a FAMUTA le-
vou a Medalha de Ouro. 
No ano passado, a cida-
de sediou no ano passado 
o Campeonato Nacional 
de Bandas e Fanfarras.
Em 2013, a corporação 
taubateana conquistou o 
título inédito de campeã 
na categoria Sênior du-
rante o XV Concurso de 
Fanfarras e Bandas na 
cidade de Resende - RJ.
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Programa Na Pista
Certa chega mais 
uma vez a Taubaté
Iniciativa promovida pela 
FUNDACIÓN MAPFRE 
ensina, de forma lúdica, 
valores e comportamen-
tos importantes, como 
o respeito à sinalização 
e às normas de trânsito.
A cidade de Taubaté rece-
berá novamente o progra-
ma Na Pista Certa. Entre 
os dias 28 de julho e 02 de 
agosto, as crianças (com 
idades entre 5 e 10 anos) 
da cidade do interior pau-
lista poderão participar 
da iniciativa, que busca 
disseminar a educação no 
trânsito entre os mais jo-
vens a partir de atividades 
práticas envolvendo ques-
tões relacionadas ao trân-
sito, meio ambiente, in-
clusão social e cidadania.
Ao simular o cotidiano 
do trânsito das grandes 
cidades, o Na Pista Certa 
oferece aos participan-
tes informação e diver-
são, proporcionando, de 
forma lúdica, uma ex-
periência importante às 
crianças. A ação é uma 
realização da FUNDACI-
ÓN MAPFRE, entidade 
sem fins lucrativos que 
trabalha para a formação 
do cidadão e a dissemina-
ção de valores e cultura.
O Programa conta com 
monitores que transmitem 
às crianças instruções para 
maior segurança na circu-
lação das vias. A garotada 
irá se divertir andando a 
pé, utilizando bicicletas 

e carrinhos, aprendendo 
sobre a importância das 
faixas de segurança, 
mãos-de-direção, pla-
cas e o uso correto do 
cinto, além de valores 
comportamentais como 
o respeito ao próximo.
“Os acidentes de trân-
sito são uma das prin-
cipais causas de 
mortes em todo o mundo. 
Para reverter esse cená-
rio, uma das soluções é a 
educação. Este é o instru-
mento capaz de formar 
cidadãos mais conscien-
tes e preparados para uma 
convivência pacífica no 
trânsito”, afirma o Presi-
dente da MAPFRE Brasil, 
Wilson Toneto. De acor-
do com o executivo, “o 
Programa Na Pista Cer-
ta é uma iniciativa cria-
da pela FUNDACIÓN 
MAPFRE para introduzir 
esse tema tão importante 
já na infância, a partir de 
experiências lúdicas que 
permitem às crianças apren-
derem enquanto brincam”.     
S e r v i ç o :
Data: 28 de julho a 
02 de agosto de 2014
Horário: 8h30 às 17h
Local: SEDES - Sis-
tema Educacional 
de Desenvolvimento
Endereço: Rua Ama-
dor Bueno da Vei-
ga, 220 - Jardim Jara-
guá - CEP 12062-400
Público Alvo: Crian-
ças de 5 a 10 anos

Fundacc está com
inscrições abertas 

para 3º Festival 
de Música Raiz de 

Caraguá
A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba está 
com as inscrições aber-
tas até o dia 15/8 para 
o 3º Festival de Música 
Raiz de Caraguatatuba. 
O Festival será realiza-
do no dia 30/8 (sábado), 
a partir das 17h, na Pra-
ça Dr. Cândido Motta, 
no Centro. Podem se ins-
crever duplas ou trios, 
utilizando os seguintes 
instrumentos: viola caipi-
ra, violão e/ou acordeom, 
sendo imprescindível a 
utilização de pelo menos 
um instrumento de corda. 
Os três primeiros colo-
cados receberão prêmios 
em dinheiro no valor de 
R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 
800, respectivamente. 
As inscrições devem ser 
realizadas pelos interessa-
dos ou pelo representante 

legal munido de procura-
ção com firma reconheci-
da, junto com a ficha de 
inscrição preenchida, um 
CD com a música concor-
rente gravada e uma cópia 
digitada impressa da letra 
na íntegra, constando o tí-
tulo da música e o nome 
do(s) autor(es). Serão 
aceitas inscrições realiza-
das via correio. O edital, 
regulamento e a ficha de 
inscrição estão disponíveis 
no site www.fundacc.com.
br. A lista com as duplas 
e trios selecionados será 
divulgada no dia 22/8, no 
quadro de avisos gerais na 
sede da Fundacc e no site. 
O evento contará tam-
bém com a apresentação 
da Orquestra de Vio-
la Caipira “Estrela de 
Ouro” e da dupla Clay-
ton e Dennis. Mais infor-
mações (12) 3897.5661.


