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A GAzetA dos Municípios

Envolvidos na Campanha 
do Agasalho 2015, funcio-
nários da unidade da Ger-
dau de Pindamonhangaba 
conseguiram arrecadar 2 
mil peças para doações. 
A campanha é uma ini-
ciativa coordenada pelo 
Instituto Gerdau, respon-

Após o fechamento tem-
porário da Quadra Co-
berta no Jardim dos 
Eucaliptos por motivo de 
obras, o Horto Municipal 
se tornou um dos princi-
pais locais para prática de 
atividades físicas no muni-
cípio. A agitação se dá por 
conta das aulas gratuitas de 
ginástica que tem atraído 
cada vez mais a população. 
As professoras Vanes-
sa Rosa e Natália Laza-
rini e o professor Kadú 
põem a galera pra suar.

As rodovias Carva-
lho Pinto (SP-70) e 
Dom Pedro 1º (SP-65), 
que  cruzam a região 
do Vale do Paraíba,  te-
rão reajuste de 8,47% 
na tarifa de pedágio a 
partir desta semana.
O aumento foi autorizado 
pela Agência de Trans-
portes do Estado de São 
Paulo (Artesp) e publi-
cado no Diário Oficial 

sável pelas políticas e di-
retrizes de responsabilida-
de social da Companhia.
De acordo com a empre-
sa, a iniciativa mobilizou 
os colaboradores da Usi-
na ao longo do mês de 
maio e irá contribuir para 
um inverno mais aqueci-

Outras atividades físi-
cas acontecem duran-
te toda a semana no 
Horto Municipal como 
caminhada, cooper, 
exercícios físicos utili-
zando a academia ao ar 
livre, o slackline que é 
um esporte de equilíbrio 
sobre uma fita de nylon 
e também temos dispo-
nível a Praça de Exercí-
cios do Idoso para o pes-
soal da terceira idade.
O serviço tem o objetivo 
de orientar e incentivar a 

no último sábado (27). 
O reajuste é valido para 
carros, caminhões e ôni-
bus, e considera o Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) entre julho 
de 2014 e maio de 2015.
Na Carvalho Pinto são 
quatro praças de pe-
dágio bidirecional, 
sendo que uma está em 
Caçapava e outra São 
José dos Campos, os pre-

do para a população em 
situação de vulnerabi-
lidade social da cidade.
Os agasalhos e cobertores 
foram entregue à Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
que será a responsável pe-
las doações para a comuni-
dade carente do município.  

prática regular e correta 
de exercícios; combater o 
sedentarismo e auxiliar na 
prevenção e tratamento de 
doenças crônico-degene-
rativas não transmissíveis. 
Qualquer pessoa pode 
participar: basta com-
parecer no Horto, no 
horário das atividades. 
Não há limite mínimo 
nem máximo de idade.
As aulas acontecem de 
segunda à sexta-feira 
em dois horários, das 8h 
às 9h e das 17h às 18h.

ços vão variar entre R$ 
2,10 e R$ 2,90. A via-
gem Taubaté-São Paulo 
pela rodovia passará de 
R$ 10,40 para R$ 11,50.
Já na Dom Pedro, que 
liga Jacareí a Campinas, 
as tarifas vão subir R$ 
0,60 no pedágio de Igua-
ratá e R$ 0,50 em Atibaia.
Em todo o Estado, serão 
17 lotes de pedágio que te-
rão aumento nesta semana.

Gerdau de Pinda 
arrecada 2 mil peças na 
Campanha do Agasalho

Aulas de Ginástica
agitam público no Horto
Municipal de Tremembé

Pedágios da Carvalho 
Pinto e Dom Pedro 

terão reajuste

O presidente da Fe-
deração do Comércio 
do Estado de São Pau-
lo (Fecomércio-SP),
Abram Szajman, parti-
cipou das gravações do 
Programa Sincovat - tele-
jornal de negócios do Sin-
dicato do Comércio Vare-
jista de Taubaté e região, 
apresentado pelo jorna-
lista Alexandre Andrade.
Durante a entrevista, 
Abram Szajman falou so-
bre o atual cenário econô-
mico do país e as preocu-
pações dos empresários. 
“Nós do setor privado, do 
setor empresarial temos 
que conduzir o Brasil da 
maneira mais adequada 
possível. Os pequenos e 
médios empresários pre-
cisam enfrentar as dificul-
dades com o devido cui-
dado, não andar mais do 

que o passo permite, não 
se endividar e fazer com 
que os negócios cami-
nhem de uma maneira 
firme e eficiente”, disse.
Para o presidente da Fe-
comércio-SP, a palavra 
desespero não deve fazer 
parte do vocabulário do 
meio empresarial. “Te-
mos que continuar traba-
lhando dioturnamente, 
envolvidos com nossos 
funcionários, criando pro-
dutos que o consumidor 
precisa e vendendo com 
preço adequado. Deses-
pero não pode existir no 
abcdário nosso”, explica.
Uma das dicas para que o 
lojista consiga “driblar” o 
momento é negociar com 
os fornecedores. “Compre 
bem para poder vender 
bem para seu consumi-
dor. Esse é o lema que te-

mos que ter para enfren-
tar essa crise, que é uma 
crise do estado brasileiro, 
e não do setor privado 
que trabalha o dia-a-dia, 
gera emprego, gera sa-
lários e paga impostos”.
Segundo Szajman, man-
ter os estoques baixos 
e com produtos que te-
nham mais rotatividade 
é outra maneira de dimi-
nuir possíveis prejuízos. 
“O empresário precisa ter 
criatividade e bom sen-
so. Tem que ter produtos 
que você compra hoje e 
já vende amanhã, compra 
de novo e vende de novo”.
Para o segundo semestre, a 
expectativa da Fecomércio
-SP, é que as vendas con-
tinuem em passos lentos, 
visto que o consumidor 
está assustado com o ce-
nário econômico do país. 
“O consumidor não quer 
se endividar, fazer com-
pras acima de sua possi-
bilidade. Então, estamos 
em um momento que você 
tem que vender um pro-
duto certo para o cliente 
certo, fazer o giro rápido. 
Acredito num segundo se-
mestre dentro das possibi-
lidades um pouco melhor 
que o primeiro, mas nada 
de excepcional”, conclui.

Presidente da Fecomercio 
fala sobre a crise no 
Programa Sincovat
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

O consumidor brasilei-
ro não mais encontrará 
para compra no merca-
do as lâmpada incan-
descentes de 60 watts, 
a mais popular en-
tre os brasileiros.
A retirada atende a Porta-
ria Interministerial 1007 
dos Ministérios de Minas 
e Energia, da Ciência, Tec-
nologia e Inovação e do 

Desenvolvimento Indús-
tria e Comércio Exterior. 
A portaria,
fixada em dezembro de 
2010, determina índi-
ces mínimos de inefi-
ciência luminosa na fa-
bricação. Dessa forma, 
em 30 de julho de 2014, 
as lâmpadas de filamen-
tos acima de 75W e 100W 
deixaram de ser comer-

cializadas. Em julho de 
2016, também serão reti-
radas as lâmpadas com fi-
lamentos de 25 e 40 watts.
A medida tem por meta 
substituir gradativamente 
as lâmpadas convencio-
nais por outras que, embo-
ra mais caras, têm maior 
duração e oferecem eco-
nomia significativa. Para 
o consumidor brasileiro, 
as opções para a compra 
de lâmpadas domesticas 
são: lâmpadas fluores-
centes compactas, lâmpa-
das incandescentes haló-
genas e lâmpadas LED.
De acordo com a Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Iluminação-Abilux, as 
lâmpadas incandescentes 
que ainda fazem parte do 
estoque só poderão ser ven-
didas no espaço de um ano.

Lâmpada incandescente
 de 60 watts deixa o mercado 

O Sítio do Picapau Ama-
relo realiza nesta sema-
na uma homenagem em 
memória de Monteiro 
Lobato, que faleceu no 
dia 4 de Julho de 1948.
A atividade tem como 
objetivo principal in-
centivar nas crian-
ças o hábito da leitura, 
expandindo assim o co-
nhecimento e a cultura.
A programação vai de 
quarta, 1º, a sexta-feira, 
3, com oficinas de marca 
página das 13h às 17h e 
de colorir das 9h às 17h; 
além da visita guiada, às 
10h30. No sábado, 4, e do-
mingo, 5, ocorrem oficinas 
de colorir das 9h às 11h 
e de confecção de brin-
quedos das 14h às 16h.
Durante os cinco dias, 
os personagens de Lo-
bato apresentam a peça 
“A receita do amor” às 
16h. No sábado e no do-
mingo a peça também é 
apresentada às 11h. Para 
assistir é necessário re-
tirar a senha 30 minutos 
antes da apresentação.
A exposição “Era uma 
vez, duas metades... O 
ideal seria viver à vida, 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, entre-
ga nesta quinta-feira, 2, a 
revitalização Ginásio do 
Complexo Esportivo Fe-
lix Guisard (CTI). O local 
irá receber partidas du-
rante os Jogos Regionais.
O ginásio recebeu refor-
mas nos banheiros, na 
parte hidráulica e elétrica, 
pintura geral, iluminação 
noturna, grades e alambra-
dos novos, além de toda a 
preparação estrutural de 

e depois pintá-la” se-
gue até o dia 31 de julho.
 As visitações aconte-
cem de terça-feira a do-
mingo, das 9 às 17h, no 
Museu Monteiro Lobato.
O Sítio do Picapau 
Amarelo fica na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/
nº - Chácara do Viscon-
de. Mais informações e 
agendamentos através do 
telefone (12) 3625-5062.
Confira a programação:
14 de maio a 31 de ju-
lho – Exposição “Era 
uma vez, duas meta-
des... O ideal seria viver 
à vida, e depois pintá-la”.
Visitação: de terça a do-
mingo das 9h às 17h.
Local: Museu históri-
co, folclórico e pedagó-
gico Monteiro Lobato
Dia 1 ao 3 – quar-
ta a sexta-feira
9h às 12h – Recepção dos 
visitantes por Dona Benta.
9h às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
9h às 17h – Oficina de colorir.
10h30 – Visita guiada.
13h – Brincadeiras com 
os personagens do Sí-
tio do Picapau Amarelo.

uma quadra poliesportiva.
A reforma faz parte de 
um pacote de quadras que 
serão revitalizadas nos 
bairros. O investimen-
to vem de uma empresa, 
que foi beneficiada com 
a doação de área para sua 
instalação no município. 
Em contrapartida, a em-
presa vai investir R$ 1,8 
milhão nas reformas das 
praças esportivas, sem 
custos aos cofres públicos.
Além da CTI, já foram 
entregues os ginásios: 

13h às 17h – Oficina pe-
dagógica de marca página.
16h – Teatro infan-
til com a turma do Sí-
tio do Picapau Amare-
lo “A receita do amor”.
DIA 4 – SÁBADO
9h às 11h – Oficina de colorir.
9h às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
11h e 16h – Teatro in-
fantil com a turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo “A receita do amor”.
14h às 16h – Oficina pe-
dagógica de criação de 
brinquedos - Cia do Sol.
14h30, 15h e 15h30 – Ofi-
cina pedagógica “Contos 
da Carochinha” – Tia Ciça.
DIA 5 – DOMINGO
9h às 11h – Oficina de colorir.
9h às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
11h e 16h – Teatro in-
fantil com a turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo “A receita do amor”.
14h às 16h – Oficina peda-
gógica de criação de brin-
quedos – Fabricando Arte.
14h30, 15h e 15h30 – Ofi-
cina pedagógica “Contos 
da Carochinha” – Tia Ciça.

Belém, Baronesa, Parque 
São Luís, Gurilândia, Vila 
Marly, Quiririm, Bonfim 
e Emecal. Os ginásios 
Imaculada, Itaím e Vila 
Aparecida estão em obras.
S e r v i ç o
Reinauguração: Giná-
sio - Complexo Esporti-
vo Felix Guisard (CTI)
Data: Quinta-fei-
ra (02/07/15)
Horário: 10h
Endereço: Rua Jose Ro-
berto Bueno de Mat-
tos, 50 – Vila Edmundo.

Sítio do Picapau Amarelo 
homenageia Monteiro 
Lobato nesta semana

Prefeitura de Taubaté 
entrega revitalização 

do ginásio da CTI

A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Caçapa-
va, Horacélia de Fátima 
Trindade Oliveira, esteve 
no Centro Cultural José 
Francisco Natali, onde 
entregou 20 toneladas ali-
mentos arrecadados na 
Festa de São João Batista 
para entidades assisten-
ciais e SAB `s ( Socie-

dade Amigo do Bairro).
Os alimentos foram troca-
dos por ingressos do show 
da cantora Paula Fernandes 
que aconteceu no primei-
ro dia do evento. Os pro-
dutos arrecadados foram 
selecionados e separados 
por gênero alimentício. 
Dentre esses, as doações 
em maior número estão 
o arroz, feijão, e açúcar.

Os alimentos foram do-
ados para Pastoral da 
Criança Santo Antonio, 
Vila Vicentino, Pasto-
ral Caridade Comunida-
de Santa Isabel, ABESC 
(Associação Beneficente 
Amigos de Cristo), Pasto-
ral Boa Esperança, Lar do 
Idoso Vicentino de Paula, 
Casa da Criança, Pastoral 
Boa Vista, Pastoral Cari-
dade Vila Menino Jesus, 
Lar Vicentino, Sociedade 
São Vicente de Paula, Lar 
Emmanuel, Instituto Santa 
Teresa D’ Avila, Creche 
Santo Antonio, Lar Fabia-
no de Cristo, Mãos Esten-
didas, Esquadrão Vida e 
as SAB`s do Jardim Caça-
pava, Padre Marcelo, Ta-
taúba, Santa Luzia, Nova 
Caçapava, Vila Menino 
Jesus e Portal Vila Rica.

20 toneladas de alimentos 
são arrecadados na Festa 
de São João Batista em 

Caçapava

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT) divulga nesta 
semana  nova lista atuali-
zada de vagas para o mer-
cado de trabalho. O inte-
ressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.

Vale lembrar, de acor-
do com a agência, que  o 
preenchimento das vagas 
apresenta exigências fun-
damentais como experi-
ência, escolaridade, entre 
outros. A relação de ofer-
tas pode ainda  sofrer va-
riações e algumas vagas 
não mais estarem  mais 

disponíveis se atingirem 
o 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 tele-
fone é (12) 3882-5211.
Confira vagas dessa se-
mana no PAT de Cara-
guá: Assistente social, 
Auxiliar de pessoal, Co-
zinheiro de restaurante, 
Empregado doméstico , 
Fisioterapeuta geral, Gar-
çom, Instrutor de apren-
dizagem em informática, 
Mecânico de autos, Moto-
fretista, Motorista de am-
bulância, Pizzaiolo, Ven-
dedor pracista e Vidraceiro.

PAT de Caraguatatuba 
comunica nova 

relação com ofertas 
de empregos
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Durante a manhã do úl-
timo sábado, o diretor de 
Educação, o prefeito e 
vice prefeito, entregaram, 
no Bairro do Comércio, 
um parque infantil para 
as crianças da EMEIEF 
Otacília Domingues, onde 
há Ensino Infantil e Ensi-
no Fundamental. O par-
que, entregue às crianças, 
conta com um patamar 
(escorregador com pon-
te), trepa-trepa, casinha, 

Toda a população está 
convidada a participar das 
Pré-Conferências de As-
sistência Social e da VII 
Conferência. Aconteceu 
na manhã de segunda-feira  
uma das pré-conferências. 
O encontro foi realizado no 
auditório da Prefeitura. As 
propostas sugeridas serão 
discutidas e analisadas na 

balanços e gangorras.
Na inauguração, as crian-
ças puderam mostrar o 
trabalho da oficina de 
música oferecida na esco-
la e ministrada pelo pro-
fessor Altaíde de Souza.
O diretor de Educação, 
Evânio Leal de Lima, pa-
rabenizou os professores e 
alunos pelos trabalhos rea-
lizados na escola. “A fun-
ção da escola é justamente 
esta, fazer com que os alu-

VII Conferência Munici-
pal de Assistência Social, 
que irá ocorrer nos dias 17 
e 18 de julho, no auditório 
do Salesianos, na rua São 
João Bosco, 727, Santana.
A pré-conferência na Pre-
feitura abrangeu os mora-
dores da região central de 
Pindamonhangaba. Técni-
cas do CRAS - Centro de 

nos se sintam bem dentro 
da escola, e que eles te-
nham prazer em permane-
cer aqui”, disse o diretor.
O prefeito Antonio Marcos 
de Barros, também parabe-
nizou todos os funcioná-
rios e cumprimentou todos 
os alunos que se apresen-
taram na fanfarra da esco-
la. “A  entrega desse par-
que tornará a escola ainda 
mais atrativa para as crian-
ças brincarem e se diverti-
rem”, afirmou o prefeito.
A coordenadora pedago-
ga da EMEIEF Otacília 
Domingues, Maria Simo-
ne, destacou a importân-
cia desse parque para os 
170 alunos que frequen-
tam a escola. “Esse par-
que veio principalmen-
te para o bem estar das 
crianças; elas amaram 
a novidade”, afirmou.

Referência de Assistência 
Social, apresentaram de-
finições importantes para 
a compreensão do que é 
a Assistência Social. Fo-
ram explicados temas 
como o “Controle Social 
na Gestão Democrática”, 
e as funções da União, dos 
Estados e Municípios den-
tro do Pacto Federativo e 
do SUAS - Sistema Úni-
co de Assistência Social.
Nesta reunião foram for-
mados três grupos para 
discussão. Entre as pro-
postas levantas estão o 
aumento na quantidade de 
técnicos no CRAS; maior 
diversidade de atividades 
nos programas assisten-
ciais, criação da ‘Casa Dia’ 
para idosos; entre outras.

Alunos da EMEIEF Otacília
 Domingues ganham brinquedos 

novos, na inauguração do 
parque infantil da escola 

em Paraibuna

População é convida para 
pré-conferências e

conferência em Pinda

Confira a programação:
 
Pré-Conferências
Dia: 30/06/2015
Local: CRAS Castolira
Endereço: Rua Regina Célia Pestana Cesar, 218, 
Castolira
Horário: 14h
 
Dia 02/07/2015
Local: Centro Comunitário Cidade Nova
Endereço: Rua Mogi das Cruzes, 470, Cidade 
Nova
Horário: 08h30
VII Conferência Municipal de Assistência So-
cial
Os interessados em marcar presença na Confe-
rência podem fazer as inscrições nos CRAS do 
município, na Casa dos Conselhos - localizado 
na rua Deputado Claro César, 53, centro - nas 
pré- conferências e na Conferência.
 
Dia:17/07/2015 - Sexta-feira
Local: Auditório do Instituto Profissional Sale-
siano

Endereço: Rua São João Bosco, 727 - Santana
Horário: das 19h às 22h
19h: Recepção e Credenciamento
19h30: Abertura
20h: Leitura e Aprovação do Regimento Interno
20h30: Palestra: “Consolidar o SUAS - Visão 
Estratégica de Assistência Social”
21h15: Debates
22h: Encerramento
 
Dia: 18/07/2015 - Sábado
Local: Auditório do Salesiano
Horário: das 08h às 17h
08h: Recepção e Credenciamento
08h30: Abertura dos Trabalhos
08h45: Palestra “Panorama do SUAS no Muni-
cípio”
09h30: Debates
10h15: Grupos para debates dos subtemas
12h: Almoço
13h: Fechamento de Grupos
14h: Plenária
15h30: Eleição dos Delegados
16h: Encerramento

Nesta semana aconteceu 
a 3ª Conferência Muni-
cipal da Saúde, realizada 
no auditório da Casa da 
Agricultura pelo COMUS 
– Conselho Municipal de 
Saúde, com o tema: Saúde 
pública de qualidade para 
cuidar bem das pessoas: 
direito do povo brasileiro. 
A conferência foi feita em 
parceria com a Prefeitura 
de Paraibuna e o Sistema 
Único de Saúde (SUS).
Estiveram presentes no 
evento membros do CO-

MUS, autoridades e di-
retores municipais, agen-
tes comunitários da ESF 
– Estratégia da Saúde da 
Família e munícipes inte-
ressados na conferência.
Os participantes assistiram 
a duas palestras: “Partici-
pação Social”, apresenta-
da pela diretora municipal 
de Saúde de Paraibuna, 
Walquíria Mesquita da Sil-
va – enfermeira especialis-
ta em Saúde da Família; e 
a palestra: Direito a Saú-
de – Garantia de Acesso 

a Atenção de Qualidade, 
ministrada pela médica 
clínica geral, Dra. Letí-
cia Pinto Sales. Segundo 
a Diretoria de Saúde de 
Paraibuna, a conferência 
é realizada a cada qua-
tro anos e tem como um 
dos principais objetivos 
estabelecer diretrizes em 
busca de políticas públi-
cas que ofereçam uma 
saúde de melhor qualida-
de a população, de acordo 
com as condições orça-
mentárias do município. 

Profissionais da Saúde discutem 
melhorias na prestação de serviços 

a população paraibunense
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A Federação Paulista 
de Volleyball divulgou 
na última semana a ta-
bela da Copa São Pau-
lo, que abre a tempora-
da da Divisão Especial.
O torneio acontece em 
agosto e para o técnico 
Cézar Douglas será um 
grande teste para o novo 
time e uma preparação para 
o Campeonato Paulista.
O Vôlei Taubaté passou 
por reformulação, com a 
chegada de grandes no-
mes como Lucarelli, Riad, 
Otávio, além do canadense 
Gavin Schimidt. Também 
permaneceram na equipe 
Lipe Fontelles e o levan-
tador Rapha, entre outros. 
Uma equipe considera-
da bem mais forte que 
a da última temporada.
“A participação na Copa 
São Paulo será muito 
importante para a nos-
sa equipe, principal-

Nesta semana, os morado-
res do bairro Vila Rica vão 
receber da administração 
municipal quadra c oberta.
Uma cerimônia de inaugu-
ração será realizada a par-
tir das 19h com a presença 
das autoridades municipais 
e comunidade em geral,
alem de familia-

mente no aspecto tático. 
Teremos completado dois 
meses de treinamento. 
Será um bom desafio 
para colocarmos em prá-
tica tudo que foi pro-
posto neste início”, 
ressaltou o técnico.
A estreia está marcada para 
o dia 07 de agosto, às 20h, 
no ginásio do Abae-
té, diante do Atibaia. 
Porém, antes disso, 
a equipe irá partici-
par dos Jogos Regio-
nais de Taubaté, entre 

res do homenageado.
As obras foram reali-
zadas pelas equipes da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Local recebeu  
a cobertura da quadra a 
pedido da comunidade, 
em reunião rea-
lizada em 2013.
A cobertura é de aproxi-

os dias 1º a 11 de julho.
Com apenas parte do 
elenco à disposição, sete 
atletas estão servindo as 
Seleções do Brasil e Cana-
dá, Cezar Douglas irá uti-
lizar jogadores do juvenil.
“Vamos mesclar a equipe, 
já que temos apenas oito 
atletas do grupo adul-
to. Os juvenis estão em 
um estágio mais a fren-
te na preparação física e 
vão ser bem aproveitados 
no decorrer da competi-
ção”, finalizou o técnico.

madamente 700m², com 
pilares em concreto, cober-
tura e estrutura metálica.  
De acordo com a muni-
cipalidade, o investimen-
to foi de R$ 257.125,75.
A nova quadra cober-
ta fica na rua Francisco 
de Oliveira Penteado,
número 660.

Técnico vê Copa São 
Paulo com bom teste 

para Vôlei Taubaté

Outro bairro de 
Pindamonhangaba 

ganha quadra coberta

A Secretaria de Administração do município de Monteiro Lobato torna pública a 
realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária dos se-
guintes profissionais:

Os interessados deverão fazer as inscrições no setor de Protocolo da Prefeitura Mu-
nicipal de Monteiro Lobato, situado à Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bue-
no, nº 180, centro, das 8h às 17h, entre os dias 29 de junho e 08 de julho de 2015.
Confira o Edital completo em: www.monteirolobato.sp.gov.br

Processo Seletivo para Auxiliar 
de Enfermagem e Saúde Bucal 

em Monteiro Lobato

A equipe do Fundo So-
cial de Solidariedade e a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba destacam que 
terá início nesta semana  
o curso preparatório para 
o Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio). As 
aulas serão realizadas no 

prédio do Espaço Juventu-
de, localizado na Avenida 
Fortunato Moreira, 355.
Foram oferecidas 40 vagas 
e os alunos terão aulas prá-
ticas e teóricas das disci-
plinas Língua Portuguesa, 
Matemática, Inglês, Atuali-
dades, e demais disciplinas.

A Prefeitura e o Fundo 
Social oferecem várias 
oportunidades para a po-
pulação. Há opções de 
cursos profissionalizan-
tes, por meio do Centro 
de Inclusão Produtiva, e, 
em breve, serão dispo-
nibilizados mais cursos.

Preparatório do Enem começa 
nesta semana em Pinda

A cidade de Cachoeira 
Paulista realiza entre os 
dias 2 a 5 de julho Festi-
val de Inverno, que está 
em sua terceira edição.
Este ano, o festival trará di-
versas atrações. Destaques 
para o cantor cachoeirense 
Leandro Bueno -  ex-par-

ticipante do programa The 
Voice Brasil, show com 
integrantes do Projeto 
Guri, a Orquestra de Viola 
Caipira “Estrela de Ouro” 
e o pianista Carlos Dimas.
Além das atrações mu-
sicais, haverá barracas 
com comidas e bebidas 

típicas durante todos os 
dias de evento. O festi-
val acontecerá na Praça 
Prado Filho, no centro 
de Cachoeira Paulista.
Veja a progra-
mação completa:
Quinta-feira (2 de Julho)
20h - Projeto Guri
21h30 - Banda Tríade
Sexta-feira (3 de Julho)
20h - Orquestra de Viola 
Caipira “Estrela de Ouro”
21h30 - Guto Do-
mingues (Violinista)
Sábado (4 de Julho)
22h - Leandro Buenno
Domingo (5 de Julho)
20h30 - Pianis-
ta Carlos Dimas
21h30 - Came-
rata Prestíssimo

Cachoeira Paulista 
realiza Festival de 

Inverno


