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A GAzetA dos Municípios

O Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) divulgou 
nesta semana que está dis-
ponível para consulta em 
sua página a lista de cursos 
para os estudantes interes-
sados. É a segunda edição 
que vai oferecer 55.576 
vagas em 72 instituições 

públicas.  Em relação à 
segunda edição de 2014, o 
número de vagas aumen-
tou. No ano passado  foram 
ofertadas 51.412 vagas em 
67 instituições. O ritmo do 
aumento das vagas, no en-
tanto, diminuiu. Este ano 
cresceu 8% em relação a 

2014. No ano passado, fo-
ram 29% em comparação 
com 2013. Em 2014, cerca 
de 6,2 milhões de candi-
datos fizeram o Enem em 
todo o país. O candidato 
a uma das vagas do Sisu  
precisa ter concluído o 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2014 
e não ter zerado a reda-
ção. O MEC informa que 
as inscrições começam 
na segunda-feira (8), mas 
os interessados já podem 
consultar a lista de cursos 
na página do Sisu na in-
ternet: http://sisu.mec.gov.
br/ O Sisu é o sistema in-
formatizado do Ministério 
da Educação, por meio do 
qual instituições públicas 
de ensino superior ofere-
cem vagas a candidatos 
participantes do Enem.

Sisu disponibiliza lista de 
cursos para consulta

inscrições começam dia 8

O jovem escritor de Pin-
damonhangaba, Dener 
B. Lopes, autor do livro 
Cidades-Mortas, será res-
ponsável pelo lançamento 
da primeira antologia com 
contos da Editora Venus, 
intitulada “Phantasia”.  
O livro será um apanha-
do de contos totalmente 
voltados para o universo 
fantástico e será lançado 
no segundo semestre des-
te ano. A novidade fica 
para a inclusão de con-
tos de novos escritores. 

Dener será o responsável 
por selecionar as histórias 
que farão parte do livro.
“É a primeira antologia 
da editora e a primei-
ra que organizo. Esta-
mos trabalhando juntos 
para que os leitores e 
autores tenham uma ótima 
experiência. E é a chance 
para autores amadores se-
rem publicados. Só man-
dar o conto e, se encaixar 
no tema pedido e se eu 
o julgar apto a integrar 
a antologia, o autor será 

contactado e logo assina-
remos contrato”, explica. 
Os interessados podem 
enviar seus contos até o dia 
20 de julho para o email 
dener-venus@hotmail.
com. A história deve estar 
em um documento Word 
e conter até 9 mil palavras. 
Os selecionados devem 
comprar 10 unidades do 
livro, essas que poderão 
ser revendidas pelo valor 
de escolha deles.  Mais 
informações pela pá-
gina da Editora Venus.

Escritor de Pinda
organiza antologia de 

contos e seleciona
novos talentos

Teve início nesta sema-
na em Caraguatatuba a 
Campanha do Agasalho 
2015, que pretende arre-
cadar principalmente co-
bertores, roupas de crian-
ça e de adulto masculino. 
A iniciativa é coordenada 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Caraguá. 
No Paço Municipal e nos 
principais comércios da 
região central (bancos, su-
permercados, e agências 
dos Correios) estão distri-
buídas as caixas de coleta 

começaram que já estão 
disponíveis para doações. 
De acordo com o Fundo 
Social de Solidariedade, 
a campanha deste ano tem 
como slogan “Roupa Boa 
a Gente Doa” e tem o ob-
jetivo de arrecadar peças 
de inverno usadas em bom 
estado. Após triagem, o 
Fundo Social destina as 
roupas e cobertores para 
as entidades assistenciais 
do município. A Cam-
panha do Agasalho é um 
evento estadual e seu  lan-

çamento oficial ocorreu 
em São Paulo, no Palácio 
dos Bandeirantes. Este 
ano, o padrinho e garoto
-propaganda da ação é o 
campeão mundial de surfe, 
Gabriel Medina. A ação 
é realizada pelo Fundo 
de Solidariedade e De-
senvolvimento Social e 
Cultural do Estado de 
São Paulo, em parce-
ria com o Governo Mu-
nicipal de Caraguá, 
por meio do Fundo So-
cial de Solidariedade.

Caraguatatuba inicia a 
Campanha do Agasalho 

2015

Existem diversas teorias 
a respeito da fundação de 
Pindamonhangaba. Por 
isso, até que a fundação 
seja descoberta de forma 
documental, desde 1973, 
foi estabelecida como a 
data magna do município 
o 10 de julho de 1705, 
que, na verdade, marca a 
emancipação político-ad-
ministrativa da cidade.   
Como forma de divulgar, 
envolver e informar os 
munícipes sobre a história 
da cidade, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está or-
ganizando uma programa-
ção de atividades e come-
morações ‘históricas’, que 
vão além das festividades 
oficiais de aniversário, re-
alizadas no mês de julho. 
Essa atividade faz parte do 
projeto de educação patri-
monial do Departamento 
de Patrimônio Histórico 
da Prefeitura e terá um 
ciclo de quatro meses de 
debates sobre as teorias de 

fundação da cidade, entre 
outras ações. A comemo-
ração histórica teve início 
em maio e seguirá até o 
dia 17 de agosto: Dia do 
Patrimônio Histórico. O 
início das festividades, em 
maio, se dá devido à data 
de 17 de maio de 1649, 
que foi quando o Capitão 
João do Prado Martins 
mudou-se para a para-
gem chamada Pindá Mo-
nhang´aba – em grafia da 
época – junto com toda a 
sua família. Por isso, ele 
é considerado o primeiro 
morador da cidade e seu 
fundador não intencional. 
Contando a história e pre-
servando o presente Para 
comemorar a chegada do 
primeiro morador de Pin-
damonhangaba, foi reali-
zado, no dia 17 de maio, 
no Bosque da Princesa, 
um bate-papo com a per-
sonagem Fantasmaria, que 
contou de forma lúdica a 
história dessa chegada da 

família do Capitão João 
do Prado Martins a Pinda-
monhangaba, há 366 anos, 
como se ela mesma tives-
se vivido naquela épo-
ca. Esse evento marcou, 
também, a primeira ação 
do grupo de voluntários 
“Adotando o Bosque da 
Princesa”. Segundo a co-
ordenadora do projeto vo-
luntário, Helena Gomes, o 
grupo conta com aproxi-
madamente 25 membros 
e tem um projeto de cida-
dania, que pretende cuidar 
do paisagismo do Bosque, 
ao lado da Administração 
Municipal. Ainda como 
parte das comemorações
 históricas, no dia 28 de 
maio, em que se comemo-
ra a lei que dá o nome ao 
Bosque da Princesa, foi 
realizado um mutirão no 
local, por meio da Prefei-
tura, que fez capina, roça-
da e limpeza na área inter-
na do bosque. Essa ação 
se deu em parceria com 
o grupo de voluntários, 
que conversou com a po-
pulação sobre paisagismo 
e sobre a necessidade de 
conservar o bosque limpo. 
Ainda dentro das come-
morações do aniversário 
da cidade, os próximos 
passos do grupo de volun-
tários serão pintar o portal 
de entrada do Bosque e, 
junto com a Prefeitura, re-
alizar o plantio de mudas 
que reconstituirão o paisa-
gismo original do bosque.

Pinda inicia comemorações
históricas de aniversário
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EXPEDIENTE

Uma descoberta do futebol menino de 12 anos e um fenômeno da bola com habilidade do Garrincha 
no amistoso contra o creix saiu entortando tudo e todos em campo com uma vitoria de 4x1 ele tem 
as caracteristica do garrincha pernas tortas altura media mas habilidade fora do normal treinado por 
Adilson treinador no América do Maracaíbo de Tremembé ta dando baile em campo.

Curiosidades

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte 

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebra de negatividades. 
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo as paz e da espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acredita 
que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
***
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. 
Em contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode 
grudar e deslocar a pele que protege o local atingido. Pasta de dente, manteiga e 
qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados. Em queimaduras leves a 
melhor indicação é usar água fria para resfriar o local queimado e evitar a formação 
de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou em compressas
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário 
de 365 dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta 
completa em redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que 
era inscrito no antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de 
março.

Humor

Parece coisa de empresa histórica fictícia sobre quatro pessoas cujos nomes delas 
era: Ninguém, Todomundo, Qualquerum e Alguém. Havia um trabalho a ser feito 
e Todomundo tinha a certeza de que Alguém ia fazê-lo. Qualquerum poderia tê-lo 
feito, mas Ninguém o fez. Alguém muito bravo porque era trabalho para Todomun-
do. Todomundo pensou que Qualquerum poderia fazê-lo, mas Ninguém imaginou 
que Alguém deixaria de fazê-lo. Então no final, Todomundo culpou Alguém quando 
Ninguém fez o que Qualquerum poderia ter feito.
***
Dois fazendeiros, um brasileiro e um argentino, se encontraram e começaram a jogar 
conversa fora. O argentino pergunta ao brasileiro:
- Qual é o tamanho da sua fazenda?
E o brasileiro responde:
- Para o tamanho do Brasil é uma fazenda mais ou menos boa, tenho mil hectares de 
terra. E a sua?
E o argentino com ar de superioridade, responde:
- Olha! Eu saio da sede pela manhã com a minha caminhonete Peugeot argentina e 
na hora do almoço eu ainda não cheguei na metade da fazenda.
Imediatamente, o brasileiro interrompe:
- Cara! Eu também já tive uma caminhonete Peugeot feita na argentina e é mesmo 
uma porcaria...

Mensagens

Ouça seu coração, suas intuições e tente não deixar que seus medos dominem os 
murmúrios suaves e gentis do seu coração. Sinta a liberdade de amar sem restrições 
e sem condições. E sempre seguro amar completamente, sem reservas. Nunca sere-
mos verdadeiramente rejeitados. E só quando nos deixamos envolver pelo ego que 
nos tornamos vulneráveis e nos machucamos. O amor em si é absoluto e abrangente. 
Dirija-se aos outros com amor, sem se preocupar em receber nada em troca, O que 
importa não é o número de pessoas que você alcança com seu amor, mas sim, o ato 
de se entregar carinhosamente.
***
A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, 
nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos 
sentimentos, segurança e felicidade dependem do comportamento e ações de outras 
pessoas. Nunca transfira seu poder pra ninguém. Tente não se apegar a coisas porque 
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós sabe-
mos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.
***
Toda vez que você praticar um ato, mesmo que seja pequenino, com um bom pen-
samento, você o preenche de uma energia que beneficiará você de uma forma ou de 
outra, mais adiante. Mas se
o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais cedo 
ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre, bondade, 
esperança, beleza, alegria a fim de receber essas mesmas coisas de volta na vida o 
que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida, colhe-
se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite, você 
estará fazendo para você mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

Você pode adiar, mas o tempo não posterga.

Não espere moralidade de quem não tem pontualidade.

Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.

Quem desdenha quer comprar.

Se casamento fosse bom os homens não casariam de preto.

De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.

A sorte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.

Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.

MISCELÂNEA

Proprietários de veícu-
los com placas de final 3 
devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2015 durante o 
mês de junho. O serviço 
pode ser feito de forma 
eletrônica, com entrega do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) pelos Correios, 
ou diretamente nos postos 
do Detran.SP e do Poupa-
tempo.  De acordo com o 
Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), válido em 
todo o país, todos os veí-
culos devem ser licencia-
dos anualmente e o porte 
do CRLV é obrigatório. 
No Estado de São Paulo, 
o licenciamento é feito 
entre abril e dezembro, 
de acordo com o final da 
placa.  Conduzir veículo 
com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-
ma (artigo 230 do CTB): 
multa de R$ 191,54, in-

serção de sete pontos no 
prontuário do proprietário 
do veículo, além de apre-
ensão e remoção do veícu-
lo. Já conduzir sem portar 
o documento, mesmo que 
o licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (artigo 
232 do CTB): multa de R$ 
53,20, três pontos na car-
teira e retenção do veículo 
até que o CRLV seja apre-
sentado.  Passo a passo – 
A taxa de licenciamento 
para o exercício 2015 é de 
R$ 72,25 e pode ser paga 
pela internet, caixas ele-
trônicos ou nas agências 
dos bancos credenciados 
(Banco do Brasil, Santan-
der, Bradesco, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, BMB, 
HSBC, Safra e Citibank). 
Ao realizar o licenciamen-
to, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas.  
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-

ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 
adicional de R$ 11, refe-
rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 
úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atua-
lizado junto ao Detran.SP. 
Caso contrário, não será 
possível fazer a entrega e 
o cidadão terá de retirar o 
documento em uma unida-
de de atendimento.  Quem 
preferir retirar o documen-
to presencialmente deve 
apresentar o comprovante 
de pagamento na unidade 
do Detran.SP na qual o 
veículo está registrado ou 
nos postos do Poupatem-
po. Nesse caso, será soli-
citado um documento de 
identificação. Lembrando 
que nessa modalidade não 
se deve pagar o valor de 
envio pelos Correios.  A 
entrega poderá ser solici-
tada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que comprove 
o grau de parentesco.  O 
passo a passo completo 
do serviço está disponí-
vel na área de “Veícu-
los” do portal Detran.SP

Licenciamento 2015 veículos 
com placas de final 3 devem 

ser licenciados em junho

A Prefeitura de Tremem-
bé acaba de adquirir mais 
três importantes con-
quistas para o município.
– Trata-se de um tanque
-pipa (Valor da aquisição 
R$ 9.586,00) com capa-
cidade de 5 mil litros de 
água, que será utilizado 
em serviços nas ruas onde 

o asfalto ainda não che-
gou, na irrigação de can-
teiros públicos e como em 
outros serviços públicos;
– Uma roçadeira hidráuli-
ca (Valor da aquisição R$ 
7.800,00) que acoplada a 
um trator, servirá para a 
roçagem de terrenos pú-
blicos, margens de cami-

nhos, rodovias e podas;
– Um perfurador de solo 
(Valor da aquisição R$ 
3.864,00) que  propor-
ciona alto rendimento na 
construção de cercas em 
geral, instalação de mou-
rões, plantio de árvores 
frutíferas, reflorestamen-
tos e outras aplicações

Prefeitura de Tremembé
 conquista um tanque pipa
uma roçadeira hidráulica 
e um perfurador de solo
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A pequisa Indicador Se-
brae revelou neste se-
mana a queda de 4,8% 
em março no faturamen-
to das micro e peque-
nas empresas (MPEs) 
do estado de São Paulo. 
O recuo no mês em re-
lação ao mesmo período 
do ano passado, já des-
contada a inflação, re-
presenta a terceira queda 
seguida na comparação 
de um mês com igual pe-
ríodo do ano anterior.
De acordo com o lecanta-
mento, a queda é reflexo 
do desempenho fraco da 
economia do país em 2015.
Por outro lado, na com-
paração com fevereiro,
houve aumento de 6,1% 
na receita real das MPEs, 
em função do maior nú-
mero de dias úteis. Em 
março, os pequenos negó-

cios tiveram receita real 
de R$ 46,9 bilhões, R$ 2,4 
bilhões a menos do que 
no mesmo mês de 2014 e 
R$ 2,7 bilhões acima do 
de fevereiro deste ano.
Por setores, a pequi-
sa revela que a indústria 
apresentou discreto au-
mento no faturamento 
em março de 2015 ante 
março de 2014, de 0,7%. 
O comércio ficou estável 
com variação positiva de 
apenas 0,1% no mesmo pe-
ríodo. Já os serviços regis-
traram redução de 12,2%.
Acentuada foi a que-
da no setor de serviços, 
se  se  comparada ao  mês 
mo mês do ano anterior,
tendo em vista que mar-
ço de 2014 foi o único 
setor a ter resultado posi-
tivo, enquanto indústria 
e comércio apresentaram 

queda real na receita. 
Também contribuiu para 
o recuo a redução de recei-
ta do segmento de servi-
ços prestados a empresas 
(cobrança, telemarketing, 
serviços jurídicos e de con-
tabilidade, entre outros).
Para o presidente do Se-
brae-SP, Paulo Skaf. “Os 
pequenos negócios têm 
sofrido com a baixa con-
fiança do consumidor, 
o aumento do desempre-
go, a queda do rendimen-
to real dos trabalhadores, 
a inflação elevada e o 
impacto das medidas para 
ajustar a economia brasi-
leira. Com esse conjunto, 
infelizmente, não é sur-
presa que o faturamen-
to das micro e pequenas 
empresas tenha caído.”
Em todo o Estado,
a má fase da economia 
deixou sua marca negativa 
principalmente no Grande 
ABC que amargou uma 
diminuição de 8,5% no 
faturamento em março de 
2015 ante março de 2014. 
Sensível queda também 
se deu no  interior do es-
tado  em igual período, 
com retração de 7,5%. No 
município de São Paulo, 
o faturamento das MPEs 
caiu 5,1% e na Região 
Metropolitana de São Pau-
lo o recuo foi de 2,2%.

Pesquisa revela queda de 4,8% 
no faturamento das micro e

pequenas empresas paulistas

Palestra, curso, ofici-
na e seminário oferecem 
oportunidade para quem 
quer aprimorar a gestão 
de seu negócio. Taubaté 
recebe programação es-
pecial do Sebrae-SP em 
junho. Empresários e in-
teressados em abrir um 
negócio podem aprimorar 
seus conhecimentos so-
bre gestão em uma série 
de atividades na ACIT 
(Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté). A 
primeira oportunidade é 
a palestra “Planejando a 
Abertura da sua Empre-
sa”, no dia 11. De 15 a 18, 
uma novidade: o cur-
so “Na Medida – Gestão 
Estratégica de Vendas”. 
O objetivo é proporcio-
nar momentos de refle-
xão para os profissionais 
envolvidos com vendas. 
Serão trabalhados temas 
como análise do processo 
de compra do cliente e de 
venda da empresa; plane-
jamento e gerenciamento 
de equipe de vendas; aten-
dimento e fidelização de 
clientes. No dia 24, os em-

presários podem participar 
de seminário sobre exce-
lência em gestão, no qual 
poderá fazer um diagnós-
tico gratuito do seu negó-
cio a partir dos seguintes 
critérios: liderança; estra-
tégias e planos; pessoas; 
processos; clientes; socie-
dade; informações e co-
nhecimento; e resultados. 
A oficina “Transforme sua 
Ideia em Modelo de Negó-
cio” ocorre de 30 de junho 
a 2 de julho, utilizando 
metodologia inspirada em 
ferramenta de gerencia-
mento estratégico que 
permite desenvolver e es-
boçar modelos de negócio. 
O objetivo é fazer com que 
o empreendedor ou futuro 
empresário coloque no pa-
pel todas as ideias e anali-
se, junto com especialistas 
e os colegas de turma, a 
viabilidade do empreen-
dimento. Os empreende-
dores de Taubaté também 
podem tirar dúvidas sobre 
gestão de negócios no PAE 
(Posto de Atendimento ao 
Empreendedor) de Tauba-
té (Rua Armando Salles 

de Oliveira, 457, Cen-
tro), de segunda a sexta. 
O PAE é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté. 
Programação do Sebra-
e-SP em Taubaté Palestra 
11/6 – 15h às 17h. Tema: 
Planejando a Abertura da 
sua Empresa (gratuita)
Curso 15 a 18/6 – 18h às 
22h. Tema: Na Medida – 
Gestão Estratégica de Ven-
das (Investimento: R$ 240) 
Seminário? 24/6 – 18h às 
22h. Tema: Excelência em 
Gestão – Faça o Diagnós-
tico Gratuito de sua Em-
presa (gratuito) Oficina 
30/6 a 2/7 – 18h às 22h. 
Tema: Transforme sua 
Ideia em Modelo de Ne-
gócio (Investimento: R$ 
190) Local: ACIT (Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
57, Centro) Eventos gra-
tuitos, com vagas limi-
tadas. Inscrições e mais 
informações pelos tele-
fones 0800 570 0800 e 
(12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Taubaté recebe programação 
do Sebrae-SP

A Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba - ACIP vai sorte-
ar dois iphones na promo-
ção “Amor sem Fim” que 
faz parte da programação 
do Dia dos Namorados. A 
promoção  busca aquecer 
as vendas para o Dia dos 
Namorados, uma das prin-
cipais datas do comércio 

O prazo para cadastro de 
artistas e profissionais de 
artes de Pindamonhanga-
ba no Departamento de 
Cultura da Prefeitura foi 
prorrogado para o dia 
17 de junho, para que 
mais pessoas possam 
participar dos progra-
mas “Pinda em Cena” e 
“Cultura para Todos”. O 
chamamento público já 
está em andamento. Mes-
mo os artistas já cadastra-

varejistas. A Campanha 
que acontece até o dia 20 
de junho, irá sortear um 
iphone 5C e um iphone 5S, 
para os consumido-
res que comprarem no 
comércio de Pinda. 
O ticket médio investido 
nos presentes deve estar 
em torno de 80 a 100 reais. 
E na lista dos presentes 

dos no Departamento de 
Cultura deverão realizar 
este novo cadastro, que 
tem validade de um ano. 
Os cadastros serão divi-
didos em: Formação Cul-
tural (oficineiros de artes 
em dança, teatro, artesa-
nato, música, artes plásti-
cas, técnica de iluminação 
e som), Cultura Popular 
(grupos folclóricos de 
maculelê, samba de roda, 
moçambique, congada, 

mais procurados estão  flo-
res, produtos de vestuário 
e celulares. Mesmo com 
a instabilidade da econo-
mia, o setor espera a boa 
participação dos consu-
midores nesse ano e a ex-
pectativa é de um aumen-
to de vendas de 3% em 
relação ao ano passado. 
De acordo com a ACIP, 
os lojistas estão animados 
e isso pode ser observa-
do nas suas vitrines que 
oferecem promoções em 
muitos setores, para atrair 
o público consumidor. 
Bares e restaurantes tam-
bém se organizam para 
a comemoração da data. 
Os cupons devem ser co-
locados na urna até às 
18h, do dia 19 de junho. 
O sorteio será realizado 
no dia 20, às 12h, na Pra-
ça Monsenhor Marcondes. 

jongo, capoeira e demais 
manifestações que reme-
tem à cultura popular), 
Artes Plásticas e Arte Ur-
bana (pintura, escultura e 
grafitismo), Artes Cênicas 
(teatro, dança, animador, 
locutor e palhaço), Ar-
tes Musicais (cantor solo, 
dupla ou trio e banda). 
Mais informações no 
Departamento de Cul-
tura, telefones 3643-
2690 e 3642-1080. 

ACIP promove Campanha 
dos Namorados com
sorteio de iphones

Prazo para cadastro de artistas é 
prorrogado até dia 17 em Pinda

Do dia 04 a 07 de junho, o 
Sindicato Rural de Tauba-
té promove a 13ª edição da 
FEICAMPO, famosa  fei-
ra agropecuária do muni-
cípio que reúne visitantes 
de todo o Vale do Paraíba 
além de cidades do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. E 

mais uma vez, a Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Taubaté - ACIT  estará 
presente na FEICAMPO 
com o estande do “Fei-
rão da ACIT”. São várias 
empresas associadas e 
parceiras que oferecem 
seus serviços e produtos 

em condições especiais 
durante todos os dias de 
festa. Este ano o “Feirão 
da ACIT” conta com 13 
empresas dos ramos de 
calçados, bijuterias, cos-
mético, educação e cursos, 
viagens, eventos, malhas 
entre outras. E tudo isso 
em um dos lugares mais 
estratégicos da feira, que 
é o Salão da Tatersal, no 
pátio do recinto de expo-
sições, logo em frente ao 
restaurante da FEICAM-
PO. O “Feirão da ACIT” 
estará aberto na quinta-
feira, dia 04, das 16h às 
22h, e nos demais dias, 
das 10h às 22h. O Sindi-
cato Rural de Taubaté tem 
seu endereço na Avenida 
Dr. Félix Guisard Filho, 
2889, Campos Elíseos.

ACIT realiza tradicional feirão
durante 13ª FEICAMPO

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo está pre-
parando em conjunto com 
o Fundo Social de Solida-
riedade a 1ª Edição do Ar-
raiá de Santo Antônio em 
prol das entidades benefi-
centes de nosso município.

Confira a programação: 
12/06 Bingo beneficente e 
no Palco Banda Mr. Sound
13/06 Bingo bene-
ficente e no Palco 
João Pedro e Fabiano 
14/06 Bingo beneficente e 
Quadrilha da Melhor Ida-

de. Venha prestigiar e aju-
dar o Fundo Social e Centro 
de Convivência Frederi-
cos Ozanan. Realização 
Governo Municipal 
de Redenção da Ser-
ra: Administração Fir-
me e Transparente.

Vem ai Arraiá de Santo
Antônio 2015 em

Redenção da Serra
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Começou nesta semana em 
todo o país a primeira eta-
pa da 11ª Olimpíada Bra-
sileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep). 
Na 11ª edição, a Obmep 
bateu recorde de inscrição,
 com 47.582 escolas inscri-
tas, de 5.538 cidades, o que 
corresponde a 99,48% dos 
municípios do país. A esti-
mativa é que 17,9 milhões 
de estudantes participem.
Voltada para estudantes 
dos ensinos fundamen-
tal e médio, a atividade é 

desenvolvida para estimu-
lar e promover o estudo 
da matemática e revelar 
talentos da área. A com-
petição foi criada há 10 
anos pelo Instituto Nacio-
nal de Matemática Pura e 
Aplicada (Inpa),
e é formada por duas fa-
ses. Uma primeira traz em 
20 questões objetivas de 
múltipla escolha e que são 
aplicadaspelas próprias es-
colas inscritas. Os melho-
res avaliados na primeira  
fase seguem em frente e 

disputam a segunda fase .
A segunda fase está mar-
cada para o dia 12 de 
setembro com a partipa-
ção de pelo menos 5% 
dos alunos com melhor 
pontuação, seleciona-
dos na primeira  fase.
As provas são feitas em 
centros regionais e com-
postas de seis questões 
dissertativas, onde devem 
ser expostos os cálculos 
e raciocínio utilizados.
Serão premiados 6.500 
alunos, dos quais 500 
com medalhas de ouro,
1.500 de pra-
ta e 4.500 de bronze, 
além de cerca de 46.200 
com menções honro-
sas. Também integram 
as premiações professo-
res, escolas e secretarias 
de educação de muni-
cípios que se destacam 
em virtude do desem-
penho dos alunos.
A divulgação dos resulta-
dos da Obmep acontecerá 
no dia 27 de novembro. 

Começa em todo o país a 
Olímpiada de Matemática 

das Escolas Públicas


