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A GAzetA dos Municípios

A cidade de Monteiro Lo-
bato completa no mês de 
abril 135 anos de funda-
ção. Para festejar a data, 
a Prefeitura Municipal 
promove diversas ações 
para comunidade e visi-
tantes. Na programação 
do evento constam shows 
musicais, desfile cívi-
co e atividades culturais.
Música: Nos dias 24, 25 
e 26 (sexta-feira, sábado 
e domingo), a Praça Co-
mendador recebe shows 
musicais. Entre as atra-
ções, as duplas José Junior 
e Gabriel e Zé Augusto e 
Gilson Soares, o Grupo 
de Viola Caipira Cordas 
da Mantiqueira, a Du-

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo emi-
tiu parecer favorável para 
as contas da Prefeitura 
Municipal de Natividade 

pla Lucas e Cesar, o can-
tor Deo Lopes, a cantora 
Ligia Kamada, a Banda 
Xega Mais, entre outras 
atrações. As apresenta-
ções musicais ocorrem na 
Praça Comendador Freire.
As atividades são reali-
zadas pela Prefeitura de 
Monteiro Lobato. Confira 
a programação completa:
P R O G R A M A Ç Ã O :
Dia 24/04 – Sexta-feira:
Apresentações musicais:
19h: Dupla José Ju-
nior e Gabriel
22h: Dupla Zé Au-
gusto e Gilson Soares
Local: Praça de Baixo
Dia 25/04 – Sábado: 
10h: Desfile Cívico

da Serra, durante o exer-
cício de 2013. A aprova-
ção das contas reflete o 
trabalho transparente e 
responsável de todos os 

13h: Inauguração da 
Central do Cidadão, 
Sala do Empreende-
dor Sebrae e Detran – 
Seção de Trânsi-
to de Monteiro Lobato
Local: Praça de Baixo
16h: Apresentação do 
espetáculo “A Con-
dessa e o Bandoleiro”
19h: Grupo de Viola Caipi-
ra Cordas da Mantiqueira
22h: Dupla Lucas e César
Local: Praça de Baixo 
Dia 26/04 – Domingo:
Apresentações musicais:
14h: Deo Lopes – Orgânico
16h30: Ligia Kama-
da – Ô Delà
18h30: Banda Xega Mais
Local: Praça de Baixo

servidores municipais.
O resultado é importante 
para o município, rever-
tendo um ciclo de segui-
das reprovações de contas.

Monteiro Lobato 
promove Festa de 

Aniversário de 135 anos

Natividade da Serra
Contas Aprovadas

Taubaté divulga rota 
de fiscalização dos 

radares móveis 
nesta semana

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos rada-
res móveis nesta semana.
O objetivo da fiscaliza-
ção é dar mais transpa-
rência e buscar a redução 

do número de acidentes 
de trânsito na cidade.
Veja a lista:
06/04 - Av. Marrocos, 
bairro Independência;
07/04 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês;

08/04 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Campos Elíseos;
09/04 - Avenida Isauro 
Moreira, bairro do Itaim;
10/04 - Av. Oswaldo Ara-
nha, bairro Terra Nova;
11/04 - Av. Joaquim 
Ferreira da Silva, Par-
que Três Marias;
12/04 - Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, bairro Jabuticabeiras.
Observações: Os lo-
cais de fiscalização es-
tão sujeitos a altera-
ções sem aviso prévio. 
Cada via está sinali-
zada com a velocida-
de máxima permitida,
através das placas 
de regulamentação.

O Prefeito Marcelo Va-
queli esteve visitando nes-
ta última quinta-feira (02) 
as obras do 1º Centro de 
Eventos de Tremembé lo-
calizado ao lado do Palco 
Maestro Quintino no Cen-
tro. Conforme constatado 
pelo próprio prefeito, as 
obras seguem em ritmo 
acelerado. O Primeiro pa-
vimento já recebeu os ali-
cerces e as paredes já foram 
levantadas, assim como 
as colunas de sustentação 
do segundo pavimento.
O convênio para constru-
ção do Centro de Eventos 
foi assinado pelo prefeito 
Marcelo Vaqueli em ja-
neiro de 2014 e destina 
R$ 2.455.120,06 milhões 
captados junto ao DADE 
(Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das 
Estâncias) para a cons-
trução desta obra. O pro-

jeto  inclui um equipa-
mento estruturado com o 
que há de mais moderno 
em arquitetura e tecno-
logia, de médio porte em 
relação aos padrões inter-
nacionais, mas com área 
de feiras, eventos, apre-
sentações teatrais e mu-
sicais e oficinas culturais.
Dados do Centro de 
Eventos em Tremembé
– Área construída de 
2.115,91 m² (2 pavimentos)
– Palco com auditório 
com 302 lugares entre co-
muns, obesos, mobilida-
de reduzida e cadeirantes
– Biblioteca nos 
dois pavimentos
– Elevador para cadeirantes
– Espaço para ofici-
nas de arte e música
– Amplo espaço para 
desenvolvimento de 
feiras e convenções
Desenvolvimento – Rei-

vindicação do prefeito 
Marcelo Vaqueli, um cen-
tro de eventos adequado 
à realizações de médio e 
grande porte é apontado 
como necessidade bási-
ca para a continuidade do 
desenvolvimento turístico 
da cidade. “Batalhamos 
muito para conseguir a 
liberação dos recursos. 
Esse Centro de Eventos 
vai permitir uma grande 
melhora para o turismo em 
nossa cidade. É um fator 
estratégico para a disputa 
feroz que ocorre com ou-
tros destinos na captação 
de eventos para a cidade. 
O DADE foi sensível ao 
compreender nossa ne-
cessidade e através desta 
obra, Tremembé permitirá 
que a cidade mude o seu 
patamar de competição 
nesse disputado mercado”. 
– comentou o prefeito.

Obras no Centro de 
Eventos de Tremembé
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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.
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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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

Entre os inúmeros  pro-
gramas voltados à qua-
lificação profissional da 
população e inserção no 
mercado de trabalho,
que são desenvolvidos 
pela Prefeitura, foi rea-
lizado na noite da últi-
ma terça-feira (31), na 
sede da administração,
um encontro com os estu-
dantes do município que 
receberam o documento 
que formaliza a entrega  
das referidas bolsas. O in-
vestimento anual é de mais 
de R$ 1,5 milhão na con-
cessão de 160 bolsas de 
estudo universitário.  Eles 
estão sendo atendidos  pela 
Lei Municipal nº 5.509, de 
28 de fevereiro de 2013. 
O prefeito de Pindamo-
nhangaba enfatiza que a 
Prefeitura tem buscado 
novos investimentos para 
o município e com isto as 
empresas que estão che-
gando precisam de mão 
de obra qualificada. “A 
concessão das bolsas de 
estudo universitário se-
gue critérios rigorosos e 
os estudantes de nossa 
cidade são beneficiados 
após uma triagem social.”
Desde 2013 os morado-
res de Pindamonhangaba 

têm a oportunidade de se 
inscrever para concorrer 
às bolsas de estudo uni-
versitário. Os estudan-
tes que já estão matri-
culados também têm o 
direito de se inscrever.
A Lei Municipal 5.509 
foi aprovada pela Câmara 
de Vereadores, autorizan-
do o Executivo a conce-
der as bolsas de estudo 
integrais para os muní-
cipes em instituições de 
ensino superior na mo-
dalidade de licenciatura, 
tecnologia e bacharelado, 
em cursos presenciais e 
não presenciais, reco-
nhecidos pelo Ministério 
da Educação e Cultura. 
De acordo com o ar-
tigo 2º da Lei,
são requisitos para con-
cessão da bolsa morar em 
Pindamonhangaba há pelo 
menos 48 meses; ter sido 
aprovado no vestibular 
ou estar cursando o Ensi-
no Superior; entre outros,
e para a ordem de sele-
ção e preferência das bol-
sas de que trata esta Lei, 
serão observados os se-
guintes critérios: ter es-
tudado em escola pública 
ou ser bolsista integral 
da rede particular; maior 

nota obtida no vestibular 
no caso de ingressantes; 
média entre as notas nas 
disciplinas curriculares, 
no último ano cursado, 
para os não-ingressan-
tes; trabalho com carteira 
assinada e menor renda 
per capita, por pessoa.
Segundo o artigo 5º, os 
beneficiários da bolsa 
perderão o direito caso 
ultrapassem a renda per 
capita prevista na Lei, 
no caso de reprovação, 
dependência de disciplina 
ou mudança de município.
Beneficiados com 
a bolsa integral
Mônica Borges, estudante 
do 3º semestre de Letras, 
comenta que pagar um 
curso superior não seria 
algo fácil. Ela revela que 
vai completar 50 anos e ter 
uma graduação é a realiza-
ção de um grande sonho.
Ana Júlia Pereira da Silva, 
estudante do 1º semestre 
de Direito, diz que ter con-
seguido a bolsa integral foi 
uma oportunidade incrí-
vel. Ela acredita que sem 
este apoio não conseguiria 
dar continuidade aos estu-
dos, por este motivo, agra-
dece a Deus e a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

Estudantes de Pinda são 
beneficiados com bolsas de 

estudo universitário

Procurando investir cada 
vez na prática de ativida-
des esportivas, voltada 
para a melhor idade, a Pre-
feitura esta incentivando 
os treinos da  equipe  de 
voleibol feminino que   re-
presentará  a cidade em 
mais uma edição dos Jo-
gos Regionais do Idoso. 
A competição será reali-
zada em Caraguatatuba 
entre os dias 13 e 17 de 
maio. O município conta 
com os times A e B, sen-
do o B acima de 70 anos 
e o A de 60 a 69 anos.
Márcia Peniche, 74 anos, 

conta que começou a prati-
car vôlei  depois que ficou 
viúva, porque as amigas a 
incentivaram. a fazer. “Eu 
acordo cedo para treinar, 
sou apaixonada pelo vôlei 
que já  pratiquei quando 
era adolescente  e mora-
va em outro estado.  Pin-
da está em meu coração 
e representá-la nos Jori é 
um prazer . Vou dar o meu 
melhor para não decep-
cionar as minhas amigas”.
Ana Gilda Ferraz conta 
que treina voleibol adap-
tado há 11 anos e diz ser 
muito importante o apoio 

da torcida, tanto das com-
panheiras de time, como 
da arquibancada. “Minha 
família sempre vem me 
ver. Só vejo resultados 
positivos em minha saúde 
física e mental desde que 
iniciei a prática esportiva. 
Eu esqueço tudo quando 
estou jogando”, revela.
“Parabenizo a melhor 
idade que está se empe-
nhando bastante para re-
presentar o município 
que vem oferecendo es-
porte para em todas as 
categorias”, diz o prefei-
to de Pindamonhangaba.

Pinda: Melhor idade
intensifica

treinos para JORI

          Ajudar a mudar a vida do próximo pode transformar o Brasil para melhor.

O Brasil é um país que acredita muito em seu futuro. Por exemplo: os brasileiros vêm 
liderando o Índice de Felicidade Futura (IFF), pesquisa realizada pelo Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, com referência nos dados do instituto Gallup 
World Poll. No entanto, hoje, grande parte da população não teve, ainda, a oportunidade 
de ser feliz. Para construir um país melhor, para que se alcance a felicidade, a Legião da 
Boa Vontade propõe uma atitude que tem se mostrado eficaz: a Solidariedade. Somente 
em 2014, a LBV prestou 11,8 milhões de atendimentos e benefícios a populações em 
situação de vulnerabilidade social. Com o seu trabalho, crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, idosos e famílias tiveram acesso à educação, à cultura, à alimentação, à capa-
citação profissional, ao esporte e lazer, entre outras ações, garantindo dignidade, espe-
rança e, claro, felicidade.
A sra. Maria Neuza reside em São Paulo/SP. Ao contrário de boa parte das pessoas, ela 
não pôde desfrutar das alegrias da infância, em decorrência de uma doença que, entre 
outros graves sintomas, a deixou paralisada. Mas ela se curou e, atualmente, é vista nas 
aulas do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Conjunto Educacional Boa 
Vontade. O que ela deseja é ser alfabetizada, para que possa concluir o curso de cabe-
leireira e exercer a profissão. Ter essa perspectiva de futuro é o que a deixa contente. “A 
pessoa que não tem sonho é uma pessoa que só existe”, afirma.
Elevar a autoestima de idosos é um dos principais motivos para a existência do progra-
ma Vida Plena, que a LBV promove em várias cidades do país. Por meio de diversas 
atividades, como atendimentos individualizados e coletivos, passeios e troca de experi-
ências, esses atendidos não se sentem sozinhos ou abandonados, e sim, acolhidos pelos 
profissionais da Instituição e pela própria sociedade. Maria José, da cidade de Recife/
PE, abandonou cedo as pretensões educacionais e profissionais para dedicar-se exclusi-
vamente à família e, com os desafios da vida, era difícil vê-la sorrir até o momento em 
que conheceu a Legião da Boa Vontade. “Na LBV, eu encontrei muita paz e tranquili-
dade (...), as pessoas abraçam a gente e essa alegria vem para nós. É muito bom receber 
atenção e carinho”, ressalta.
A gaúcha Graciele descobriu, aos 19 anos, que esperava um filho. Com pouca idade e 
muita inexperiência, a jovem teve de, precocemente, preparar-se para a maternidade. 
Com o passar do tempo, ela apresentou depressão, e, com o filho já crescido e com 
comportamentos agressivos, conta como a Instituição, por meio do programa Criança: 
Futuro no Presente!, a ajudou a superar esse desafio. “Já não tinha esperança. Meu filho 
estava muito rebelde, desobediente. No momento em que ele entrou na LBV, mudou 
completamente. Agora, me respeita e está obediente. Mudou na escola; a professora não 
acreditava que ele iria mudar e mudou, passou de ano. É meu grande orgulho! Aqui, o 
amor é muito grande, nunca imaginei que eu iria encontrar um lugar assim”, assevera.
Pelo território nacional, a Legião da Boa Vontade desenvolve, ainda, em seus Centros 
Comunitários de Assistência Social, os programas Cidadão-Bebê, Jovem: Futuro no 
Presente!, Capacitação e Inclusão Produtiva, Aprendiz da Boa Vontade e Vivência So-
lidária, bem como oferece atendimento de excelência em seus lares para idosos e nas 
escolas de educação básica. Ao todo, são 79 unidades nas cinco regiões brasileiras.
Para que possa melhorar sua rede de atendimento, aprimorar a qualidade dos serviços 
prestados e modernizar a infraestrutura, a LBV vem promovendo a campanha Eu ajudo 
a mudar!, contando com a colaboração de todos os que desejam viver em um país mais 
justo, solidário e com oportunidades iguais para todos. 

Colabore: www.lbv.org/doe. É com seu apoio que a LBV concretiza a expectativa de 
tantos brasileiros em um futuro melhor. 

Fazendo do Brasil 
um país feliz e de 

oportunidades

Casa Transitória realiza
noite da pizza no  próximo

sábado em Pinda
A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo de Pin-
damonhangaba reali-
za no próximo sábado, 
dia 11, a partir das 
20h, a Noite da Pizza.

Serão servidas pizzas de 
diversos sabores com 
o rodízio ao preço de 
R$ 14,90 
por pessoa. Crianças até 
5 anos não pagam e até 

11 anos pagam meia.
Mais informações pelo 
telefone (12) 3642-6277. 
A Casa Transitória fica na 
Rua Guaratingue-
tá, 555, Crispim.
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A Sabesp promove no dia 
14/04, às 9h30, o 136º Lei-
lão Público, com vários 
itens usados, entre mate-
riais inservíveis, sucatas, 
motocicletas, veículos e 
caminhões. O arremate 
poderá ser feito pela inter-
net ou presencialmente, no 
Clube Esperia, na Avenida 
Santos Dumont nº 1313, 
no bairro Santana, na Capi-
tal. No Litoral Norte, serão 
leiloados diversos itens, 
com destaque veículos 
automotores como Parati 
VW 1.8 ano 2001/2002, 
Corsa Wind Chevrolet 
2000/2001, Gol Power 
1.6 ano 20012/2003,  cin-
co motocicletas, um ca-
minhão VW/14.150 sem 

carroceria ano 1996, e 
ainda seis taques de fibra, 
máquinas de lavar de alta 
pressão, máquinas para 
cortar grama, 26 moto-
res elétricos e rotores, 14 
bombas submersas, 132 
equipamentos de labora-
tório, 122 componentes 
de informática e aparelhos 
diversos, entre outros, to-
talizando 467 itens. To-
dos os itens, do lote 119 
ao 143, serão vendidos no 
estado em que se encon-
tram, conforme estipula-
do no edital e podem ser 
conferidos pessoalmente 
na Estação de Tratamen-
to de Água (ETA) Porto 
Novo, que fica na Estrada 
do Rio Claro, nº 420, no 

bairro Porto Novo, em Ca-
raguatatuba, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h 
e das 13h30 às 15h30 até 
o dia 13/04. Serão aceitos 
lances “online” pelos lici-
tantes cadastrados no site 
do leilão, cujos valores 
ofertados terão validade 
no dia e hora do evento. 
O cadastro dos usuários 
(via internet) será efe-
tuado por critério e res-
ponsabilidade da leilo-
eira Cristiane Borguetti 
Moraes Lopes. Todas as 
informações sobre condi-
ções de venda e obriga-
ções do arrematante, bem 
como o edital completo 
podem ser acessados pelo 
site www.lanceja.com.br.

Sabesp realiza leilão de 
equipamentos 14 de abril

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do CAS (Con-
trole de Animais Sinan-
trópicos) e da Secretaria 
de Serviços Públicos,
dá continuidade a opera-
ção Cata-Treco contra a 
Dengue, em novos bairros 
da cidade. Nesta semana 
o Cata-Treco vai passar 
pelos bairros Parque Pa-
duan e Jardim do Sol. 
Vila São Geraldo, Jar-
dim Califórnia e Jardim 
dos Estados receberão a 
operação nos dias 9 e 10.
No dia 13, os agen-
tes passam pelos bair-
ros Granville e Con-
junto Monteiro Lobato.

A operação continua 
nos dias 14 e 15 no 
Marlene Miranda e en-
tre os dias 16 e 18, 
no bairro da Estiva.
Chácara do Visconde e 
Vila Progresso receberão 
o cata-treco no dia 22. Já 
os bairros Jardim Morum-
bi, Vila Nogueira, IAPI, 
Granja Daniel, Vila Ode-
te, Jardim das Monções e 
Vila das Graças recebem a 
ação entre os dias 23 e 25.
Entre os dias 27 e 29, a ope-
ração Cata-Treco estará no 
Jardim Canuto Borges, 
Vila Albina, Jardim 
Resende e Vila Nos-
sa Senhora Aparecida.

A iniciativa tem o objetivo 
de recolher materiais inu-
tilizados pela população. 
Sofás, armários, utensílios 
domésticos, entre outros 
que são potenciais abrigos 
para focos do mosquito 
transmissor. Os morado-
res devem colaborar co-
locando esses objetos na 
calçada, quando houver a 
ação no bairro.
Em caso de suspeita de 
foco do Aedes aegyp-
ti, a Vigilância Epide-
miológica deve ser avi-
sada pelos telefones 
12 3635-4091/ 3629-
6232 ou pelo hotsi-
te: xodengue.com.br .

Prefeitura de Taubaté continua 
com operação Cata-Treco no 

combate a Dengue
A tuberculose é uma doen-
ça infecciosa e transmissí-
vel e com o propósito  de 
preservar a saúde da  po-
pulação Pindamonhanga-
ba realizou várias ações  
preventivas, que culmina-
ram com o recebimento de 
um   prêmio de reconheci-
mento por esse  trabalho 
entregue à Secretaria de 
Saúde e Assistência So-
cial  pelo Centro de Vi-
gilância Epidemiológica 
do Estado de São Paulo.
Os profissionais do Setor 

de Infectologia receberam 
o certificado das mãos da 
secretária da pasta na ma-
nhã de quarta-feira (01). 
A tuberculose é transmi-
tida pelo ar quando o pa-
ciente tosse, fala ou espir-
ra. Os principais sintomas 
são: tosse prolongada por 
mais de três semanas, com 
ou sem catarro, cansaço, 
emagrecimento, febre e 
suor noturnos. As pesso-
as que estiverem com al-
gum destes sintomas de-
vem procurar a unidade 

de saúde mais próxima 
de casa ou ir ao Setor de 
Infectologia, instalado no 
Centro de Especialida-
des Odontológicas, com 
o cartão SUS. Todas as 
unidades de saúde   estão 
preparadas para orientar as 
pessoas com esta doença.
O prefeito de Pinda-
monhangaba destaca a 
importância do recebi-
mento do prêmio, que 
comprova que a preven-
ção de doenças é uma 
das prioridades da Saúde.

Programa de prevenção 
à tuberculose garante 

prêmio à saúde em 
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba foi 
bem representada na XXX 
prova General Salgado, 
realizada em Taubaté no 
dia 29 de março. A com-
petição contou com a 
participação de atletas da 
cidade vizinha, região e 
da capital. Isabela Silva 
de Assis conquistou o 1º 
lugar nos 5 km, Robson 
Karlos de Oliveira foi vi-
ce-campeão geral nos 10 
km e João Marcos Antu-
nes ficou em 3º nos 5km.
Robson Karlos é um dos 
atletas que representa a 

cidade em várias com-
petições e tem trazido 
muitos títulos, colocando 
Pinda no pódio de gran-
des provas. Ele também 
realiza um trabalho so-
cial, o RK Runners, in-
centivando a prática do 
atletismo. Além de ser 
atleta também é professor 
da Secretaria de Esportes,
servindo como um 
verdadeiro espe-
lho para os alunos.
Isabela treina na Secreta-
ria de Esportes de Pinda 
há quatro anos, dedican-

do-se seis dias por sema-
na, fazendo uma hora e 
meia de treinamento. 
Esta foi a segunda vez 
em que participou da Ge-
neral Salgado e diz que o 
resultado foi inesperado. 
Ela garante que o obje-
tivo era correr o melhor 
possível para diminuir o 
tempo e ter ganho a pro-
va foi muito emocionante, 
porque é uma das compe-
tições mais importantes 
do Vale do Paraíba e esta 
vitória mostra que o es-
forço está valendo a pena.

Atletas da cidade 
conquistam bons 

resultados em Taubaté
PAT de Caraguá comunica 
novas vagas de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT) está com novas 
vagas de emprego dispo-
nibilizadas nesta sema-
na. Segundo a agência,
as vagas exigem experi-
ência e escolaridade, en-
tre outros itens. Também 
podem sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 

em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
Os interessados devem 
comparecer à agência e 
apresentar os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS). O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
Veja as vagas desta sema-
na: Agente social, Arma-
dor de ferragens na cons-

trução civil, Auxiliar de 
escritório, Barman, Car-
pinteiro de obras, Caseiro, 
Contínuo, Coordenador de 
vendas (fast food), Cozi-
nheiro de restaurante, Co-
zinheiro geral, Dentista, 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregado doméstico ar-
rumador, Farmacêutico, 
Garçom, Gesseiro, Insta-
lador de alarmes residen-
ciais, Jardineiro, Mecânico 
de automóvel, Montador 
de andaimes, Motorista de 
caminhão, Nutricionista, 
Operador de empilhadeira, 
Padeiro, Porteiro, Profes-
sor de inglês, Professor de 
taichichuan, Recepcionis-
ta de hotel, Representante 
comercial autônomo, Sa-
pateiro, Técnico de enfer-
magem, Técnico mecâni-
co, Vendedor de comércio 
varejista, Vendedor inter-
no e Vendedor pracista.
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A Escola do Trabalho 
da Prefeitura de Tauba-
té está com inscrições 
abertas para cursos pro-
fissionalizantes gratui-
tos e de curta duração.
No total são 700 va-
gas em diversas áreas.
Na unidade Jabotica-
beira I estão disponí-
veis os cursos de Mani-
cure e Pedicure, Unhas 
Artísticas e Encanador. 
Na Jaboticabeira II há va-
gas para Informática Bási-
ca, Controle Dimensional 
e Desenho Técnico Mecâ-
nico e Serralheiro em Aço 
Carbono. Esses cursos 
têm certificação do Senai.
No bairro Estiva podem 
ser feitas inscrições para 
os cursos de Funilaria de 
Brilho, Eletricista Insta-

lador, Digitação, Word 
Avançado e Iniciação à In-
formática (terceira idade).
Já no Sítio Santo Antônio 
há vagas para Informá-
tica Básica, Informáti-
ca (terceira idade), Di-
gitação e Inglês Básico.
Na unidade do Cecap 
estão disponíveis os 
cursos de Automação 
Pneumática Industrial, 
Digitação, Informática 
básica, Desenho Técnico 
Mecânico, Iniciação in-
formática (terceira idade), 
Escovação e Penteado. 
Maquiagem, Digitação, 
Informática Básica e De-
signer Sobrancelha são 
os cursos oferecidos na 
unidade do Gurilândia.
No Alto do Cristo, os 
cursos disponíveis são 

para Informática, Di-
gitação e Artesanato.
Para fazer a inscrição, o 
candidato deve entrar em 
contato com a unidade 
onde há o curso de seu 
interesse e apresentar có-
pia do RG, CPF, compro-
vante de endereço e com-
provante de escolaridade. 
Para o curso em parceria 
com o Senai, a idade mí-
nima permitida é de 16 
anos e é exigido  ensino 
fundamental completo.
Nos cursos realizados ape-
nas pela Prefeitura é ne-
cessário que o interessado 
tenha concluído o sexto 
ano do ensino fundamen-
tal. A faixa etária varia de 
acordo com a exigência de 
cada curso, oferecendo op-
ções a partir dos 14 anos.

Taubaté oferece 700 vagas 
para cursos

profissionalizantes gratuitos

Localizada na Serra da 
Mantiqueira, na divisa 
entre os estados de São 
Paulo e Minas Gerais, a 
cidade de São Bento do 
Sapucaí é o cenário que 
escolhemos para realizar 
uma bela prova de Mou-
ntain Bike.  Além das ca-
tegorias PRO e SPORT, 
a prova contará também 
com a categoria LIGHT, 
para iniciantes. Passando 
pelos mais belos caminhos 
da região, os percursos 
PRO e SPORT contarão 

Dia 1º de Maio de 2015 
-Trilha da Capelinha
-Total 36 km
-Nível de dificul-

A Secretaria de Saúde 
de Monteiro Lobato in-
tensificou a campanha 
de prevenção contra a 
dengue. Juntamente com 
voluntários, realizaram 
uma sensibilização na co-
munidade a respeito da 
importância de verifica-

O Governo Municipal na 
pessoa do Senhor Prefei-
to Ricardo Lobato vem 
por meio desse agradecer 
ao Senhor Jean Madei-
ra da Silva Secretário de 
Esporte, Lazer e Juven-
tude do Estado de São 
Paulo e ao Coordenador 
de Esporte Alex Costa de 
Lima a doação dos ma-

com subidas desafiadoras, 
downhills e single tracks 
e os primeiros coloca-
dos das categorias PRO e 
SPORT receberão premia-
ção em dinheiro. A cidade 
de São Bento do Sapucaí 
conta com pouco mais de 
11 mil habitantes e loca-
liza-se a cerca de 185 km 
de São Paulo. O municí-
pio montanhoso abriga-se 
a uma altitude média de 
1.500 m e apresenta ma-
tas praticamente virgens 
formadas de araucárias 

dade: médio / alto
Local de encontro:
 Em  frente  ao   Cen-
tro   Cultural  de Na-

ção sobre a existência de 
água parada nas residên-
cias, quintais e varandas.
O objetivo foi conscien-
tizar os moradores sobre 
a proliferação do mos-
quito Aedes Aegypti. 
Também foi realizada a 
ação “CATA TRECO”, 

teriais esportivos para a 
nossa Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer.
Foram doados os se-
guintes materiais:
02 bolas de fute-
bol de campo oficial;
02 bolas de campo Nº 4;
02 bolas de futsal;
02 bolas de futsal infantil;
02 bolas de vôlei;

e outras árvores nativas, 
além de abrigar espécies 
de animais silvestres. 
Avistado de vários pontos 
da Serra da Mantiquei-
ra, o Complexo Pedra do 
Baú é considerado o car-
tão postal do município. 
A cidade é um paraíso para 
os amantes de esportes 
de aventura como mou-
ntain bike, rapel, escala-
da, trekking e paraglider. 
Anote na sua agen-
da e aguarde em bre-
ve mais novidades...

tividade da Serra
Horário de encontro: 8h00
Tempo de pedal: 2h00 a 3h00
Responsável: Sandro

que possibilitou a retira-
da de entulhos e mate-
riais como garrafas e latas 
dos domicílios urbanos.
A campanha contra a den-
gue continua nos bairros 
rurais. Não deixe água 
parada e contribua para 
a saúde de sua família!

Uniformes com-
pletos para campo,
futsal, hand bol,
basquete e um 
jogo de malha.
O nosso secretário João 
Carlos Elisiário retirou 
hoje no Paço Municipal 
os materiais para já se-
rem usados com os nos-
sos atletas redencenses.

1º Rotas da Mantiqueira 
MTB em São Bento

do Sapucaí

3º Passeio Ciclístico 
do Trabalhador em 
Natividade da Serra

Monteiro Lobato contra 
a Dengue

Materiais Esportivos 
para Redenção da Serra


