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Serão leiloados 38 ani-
mais bovinos mestiços
Na próxima terça-fei-
ra(14), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba vai 
promover um Leilão 
para venda de 38 ani-
mais bovinos mestiços. 
Os animais são remanscen-
tes do Centro de Recria de 
Matrizes Leiteiras. O lei-
lão vai ocorrer no estábulo 
número 11, às 9 horas, na 
Fazenda do Pólo Regional.
A Prefeitura comunica 
que os interessados po-
dem obter mais informa-
ções no Departamento 

O prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado dos 
Secretários Municipais 
Administrativo e Jurídico, 
João Vicente de Oli-
veira e Marco Antônio 
Queiroz respectivamen-
te, esteve em São Pau-
lo na última quinta-fei-
ra, onde se reuniu com 
o ministro das Cidades,
 Gilberto Kassab, para apre-
sentar projetos importantes 
na área de infraestrutura.
No encontro, Vaqueli so-
licitou investimentos em 
setores considerados es-
tratégicos para promover a 

de Licitações e Compras, 
instalado no prédio da 
Prefeitura, localizada na 
Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1400, 
Alto Cardoso,  das 
8 às 17 horas. 
Podem participar do 
leilão qualquer pes-
soa física ou jurídica. 
As pessoas físicas de-
verão apresentar o RG 
e CPF, e as jurídicas, o 
cartão do CNJP RG. Os 
lances serão verbais, o 
leiloeiro ofertará o lote e 
aguardará a manifestação 
espontânea de cada inte-

melhoria na infraestrutura 
do município, como o au-
xílio na instalação de asfal-
to no Maracaibo e região.
Aproveitando a reunião, 
Vaqueli cobrou agilida-
de na análise e liberação 
dos projetos. “São pro-
jetos que já deveriam ter 
sido solicitados pelas ad-
ministrações anteriores,
mas infelizmente não 
foi feito. Estamos dan-
do mais um passo im-
portante para gerar uma 
qualidade de vida melhor 
para o povo dessa região.
Tenho certeza que o Mi-

ressado em ofertar maior 
valor ao preço do lote.
O edital detalhado está 
disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, basta clicar no botão 
Licitações, do lado di-
reito. O leilão será fei-
to por lotes. Esta ação 
está em conformidade 
com os dispositivos da 
Lei Federal nº 8.666/93.
O Polo Regional, lo-
cal do leilão, está loca-
lizado na avenida Pro-
fessor Manoel César 
Ribeiro, 1920, com aces-
so pela Estrada do Borba.

nistro irá nos atender da 
melhor maneira possí-
vel”, destacou Vaqueli.
Em resposta,
Kassab afirmou que irá 
analisar todos os pedidos 
apresentados pelo muni-
cípio e se comprometeu 
a trabalhar para agilizar 
a liberação dos recursos. 
“Vou pedir à minha equi-
pe uma análise rigorosa de 
todos os contratos, pois sa-
bemos da importância des-
ses recursos para melhorar 
a qualidade de vida da 
população tremembeen-
se”, finalizou o ministro.

Prefeitura de Pinda 
realiza leilão de 

novilhas no dia 14

Prefeito de Tremembé 
se reúne com Kassab 

para solicitar asfalto no 
Maracaíbo e região

A Secretaria de Es-
porte e Lazer da Pre-
feitura de Taubaté dá 
início neste sábado, 
11, ao FESTI (Festival da 
Terceira Idade), que acon-
tece até o domingo, 12, no 
Complexo Esportivo da 
CTI. As inscrições foram 
prorrogadas até quinta-
feira, 9, e podem ser fei-
tas na sede da secretaria.
O evento contará com 
modalidades como vôlei 
adaptado, bocha, dominó, 
buraco e dança de salão, 
além de gincanas, stand 
da saúde, oficinas temá-
ticas, aulas de capoeira, 
Ritmo Livre, matroginás-
tica, entre outras. As mo-
dalidades esportivas são 
exclusivas para as pessoas 
de terceira idade. Já as de-
mais aulas são abertas para 
todas as faixas etárias.

P r o g r a m a ç ã o :
Dia 11/04
9h às 17h – VOLEI 
ADAPTADO/ BOCHA
9h às 17h – BU-
RACO/ DOMINÓ
20h às 22h – DAN-
ÇA DE SALÃO
Dia 11/04
STANDS DA SAÚDE
9h às 12h – AVA-
LIAÇÃO FÍSICA
16h às 18h – OFI-
CINA DE BELEZA
ÁREA LÚDI-
CA – GINCANAS
9h às 12h e 14h às 18h - JO-
GOS E BRINCADEIRAS
Dia 11/04
AULAS ABERTAS
9h – ALONGAMENTO
10h30 – AULA DE 
RITMO LIVRE
14h – ALONGAMENTO
16h – TAI CHI CHUAN
Dia 12/04

MODALIDADES ES-
PORTIVAS - FINAIS
9h às 12h – VOLEI 
ADAPTADO/ BOCHA
Dia 12/04
STANDS DA SAÚDE
9h às 12h – AVALIA-
ÇÃO FÍSICA/ PRÁ-
TICAS CORPORAIS 
A L T E R N A T I V A S
ÁREA LÚDI-
CA – GINCANAS
9h às 12h - JOGOS 
E BRINCADEIRAS
Dia 12/04
AULAS ABERTAS
9h – ALONGAMENTO
10h – CAPOTERAPIA
11h – MATRO-
G I N Á S T I C A
S e r v i ç o :
A sede da secretaria fica na 
Rua Edmundo Morewood, 
s/n, no bairro Estiva. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté 
prorroga inscrições para 

Festival da 3ª idade

Ação visa aproximar pro-
dutores rurais de poten-
ciais compradores, estimu-
lando a economia regional
Promover o encontro en-
tre produtores e consu-
midores, para estimular a 
economia local. Esse é o 
objetivo do Encontro de 
Negócios e Relaciona-
mento que será realizado 
pelo Sebrae-SP na pró-
xima sexta-feira (10/4) 
em Campos do Jordão. O 
evento integra a programa-
ção do 3º Festival de Gas-
tronomia da Montanha.
A ação vai reunir produ-
tores rurais do Vale do 
Paraíba com proprietários 
de hotéis, pousadas, res-
taurantes, supermercados 
e outros empreendimen-
tos do ramo alimentício. 

Cada participante poderá 
conhecer itens como quei-
jos, bebidas, frutas, 
hortaliças e carnes,
entre outros.
Além de mostrar os ali-
mentos e detalhar as 
principais característi-
cas, cada produtor poderá 
apresentar preços, prazos 
e quantidade disponível. 
Outra vantagem é a pos-
sibilidade de negociar as 
condições de pagamento 
e entrega diretamente com 
o fornecedor. O objetivo 
do encontro é aproximar 
produtores e comprado-
res, gerando lucros nas 
duas pontas da cadeia.
“O Vale do Paraíba tem 
uma produção agrícola 
muito forte, que oferece 
uma grande diversidade 

de produtos. Nosso obje-
tivo é fazer com que es-
ses alimentos cheguem 
aos restaurantes e hotéis, 
com preços mais aces-
síveis e fortalecendo as 
relações comerciais”, 
explicou Guilherme dos 
Santos, analista de agro-
negócios do Sebrae-SP.
O Encontro de Negócios 
e Relacionamento do 3º 
Festival de Gastronomia 
da Montanha acontece no 
Hotel Le Renard, no Capi-
vari, em Campos do Jor-
dão, a partir das 14h. Os 
interessados devem se ins-
crever pelo telefone (12) 
3132-6777 ou no Escritó-
rio Regional do Sebrae-SP 
em Guaratinguetá, na Rua 
Duque de Caxias, 100, 
Centro. Vagas limitadas.

Sebrae-SP realiza Encontro 
de Negócios no Festival de 
Gastronomia da Montanha
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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

 Filarmônica SESI-SP 
apresentam-se em 

Caçapava

As comemorações do ani-
versário de Caçapava vão 
ganhar um convidado es-
pecial este ano. No do-
mingo, dia 12 de abril, às 
19h, acontece na Praça da 
Bandeira, a apresentação 
da Bachiana Filarmônica 
SESI-SP, com a presença 
do maestro João Carlos 
Martins. O concerto é gra-
tuito e tem o patrocínio da 
empresa VIAPOL Ltda., 
que está presenteando a 
cidade pelo seu 160º ani-
versário. Também são par-
ceiros no evento a Prefei-
tura de Caçapava e o SESI 
de Taubaté.  A produção 
executiva é da D’co-
lor Produções Culturais.
Dedicado a utilizar a mú-
sica como instrumento de 
inclusão social, o maes-
tro João Carlos Martins 
também é mestre na arte 
de emocionar o público. 
Seus concertos misturam 
números diversos, gran-
des clássicos e até canções 
mais populares, sempre 
apresentados com clareza 
e descontração pelo maes-
tro, que faz de suas apre-
sentações momentos ines-
quecíveis, que agradam 
públicos de todas as idades.
O maestro
Paulistano, João Carlos 
Martins é aclamado pela 
crítica especializada em 
todo o mundo como um 
dos mais destacados mú-
sicos das últimas décadas 
e um dos maiores intérpre-
tes de Bach. Precoce ao 

piano, começou os estudos 
do instrumento aos oito 
anos e aos 13 iniciou sua 
carreira. Em poucos anos 
já se apresentava nos prin-
cipais palcos do mundo.
Após reiterados problemas 
físicos que implicaram a 
perda parcial do movimen-
to das mãos, Martins che-
gou a desistir da carreira,
mas a paixão pela arte 
apenas adormecia, como 
o tempo demonstrou. 
Em razão das limita-
ções, ele desenvolveu 
um estilo próprio de to-
car ao piano, ao mesmo 
tempo em que começou 
a se dedicar à regência.
O maestro atualmente está 
à frente da Bachiana Fi-
larmônica Sesi-SP, grupo 
composto de 25 músicos 
e orientadores de 45 jo-
vens musicistas, ligados à 
Fundação Bachiana Filar-
mônica, criada em 2006 
com o apoio de músicos 
e empresários brasileiros, 
com o objetivo de promo-
ver atividades que com-
binem entre si música e 
responsabilidade social.
Sobre a VIAPOL
Com fábrica em Caçapava, 
a Viapol é referência na-
cional no desenvolvimen-
to de soluções completas e 
eficazes para cada necessi-
dade da construção civil. 
Parte do The Euclid Che-
mical Group desde 2012, 
a empresa conta com um 
portfólio de mais de 900 
itens voltados a proteção, 

conservação e valorização 
de obras, além de suprir 
demandas da indústria de 
transformação. Os produ-
tos são desenvolvidos para 
atender com eficiência a 
todas as etapas de um em-
preendimento, da funda-
ção ao acabamento. Inau-
gurada em 1990, a Viapol 
é uma das maiores indús-
trias de soluções químicas 
para a construção civil 
na América Latina, com
mais de 550 colaborado-
res e 120 representantes 
comerciais atuantes em 
todas as regiões do Bra-
sil. Oferece soluções para 
Edificação, Infraestrutu-
ra, Saneamento Básico, 
Obra Industrial, Aditivos 
para Concreto e Arga-
massa, Construção Geral, 
Impermeabilizantes, In-
sumos Industriais, Ma-
deiras e Pisos Industriais. 
Detalhes adicionais no 
site www.viapol.com.br
Sobre a D´color Pro-
duções Culturais
Produtora de eventos cul-
turais de Campinas (SP), 
que assessora, planeja 
e executa projetos cul-
turais para o desenvol-
vimento social, em par-
ceria com instituições, 
produtoras e artistas dos 
mais diversos segmen-
tos através de leis de in-
centivo. Criada em 2008,
já produziu dezenas de 
espetáculos de músi-
ca e artes cênicas, em 
várias regiões do país.
S E R V I Ç O
Maestro João Carlos 
Martins e Bachiana Fi-
larmônica SESI-SP
Data: 12 de abril de 2015
Horário: 19h
Local: Praça da Bandei-
ra – Centro – Caçapava
Censura do Es-
petáculo: livre
 Produção Executiva: 
D’Color Produções Cultu-
rais - Tel. (19) 3256.4500 
w w w . d c o l o r . a r t . b r

Informamos que houve 
mudança de endereço do 
Capes Móvel em Taubaté.
O Capes Móvel que aten-
deria a população na Praça 
Dom Epaminondas – Cen-
tro atenderá na Praça Dr. 
Barbosa de Oliveira em 
frente à Rodoviária Velha.
Segue relea-
se com a mudança:
Pessoas com deficiên-
cia em Taubaté e Lore-
na receberão informa-
ções sobre gratuidade no 
transporte metropolitano
A população de Taubaté 
e Lorena terá oportunida-
de de se informar nesta 
semana sobre a conces-
são de gratuidade a pes-
soas com deficiência no 
transporte público inter-
municipal por meio do 
CAPES Móvel (Centro 
de Atendimento ao Passa-
geiro Especial), disponi-
bilizado pela EMTU/SP.
O atendimento pelo CA-
PES Móvel será reali-
zado nesta quarta-feira, 

dia 08/04, em Taubaté, e 
na sexta-feira, dia 10/04, 
em Lorena. O horário de 
funcionamento nos dois 
dias será das 9h às 14h.
Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte mais de 3.800 
usuários já possuem a 
Carteira de Identificação 
do Passageiro Especial 
(CIPES) validada. Em 
Taubaté são 125 os bene-
ficiados e em Lorena, 236.
Lançado em junho de 
2014, o CAPES Móvel 
já percorreu 39 municí-
pios de quatro Regiões 
Metropolitanas do Estado 
(São Paulo, Baixada San-
tista, Campinas e Vale do 
Paraíba/Litoral Norte).
Como adquirir a Carteira
O passageiro interessa-
do no benefício deverá 
apresentar um laudo do 
seu médico especialis-
ta com o número do CID 
(Código Internacional da 
Doença) na Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) do 

município onde reside, 
cadastrada na EMTU/SP, 
e que pode ser conhecida 
no site www.emtu.sp.gov.
br. O laudo será avaliado 
pelo médico da UBS e, se 
atender as especificações 
da legislação, será enca-
minhado para a emissão 
da carteira pela EMTU/SP.
O benefício é oferecido 
aos usuários enquadra-
dos nas categorias de de-
ficiências físicas, visual, 
mental e auditiva, que 
tenham sua capacidade 
de trabalho comprometi-
da, além de usuários com 
doenças orgânicas como 
HIV e tumores malignos.
S e r v i ç o
TAUBATÉ – SP
Horário:      09: 00 h as 14: 00 h
LOCAL:      Praça Dr. 
Barbosa de Oliveira em 
frente à Rodoviária Velha
LORENA  – SP
Dia:            10/04/2015
Horário:     09: 00 h as 14: 00 h
LOCAL:     Rua Benedi-
to Marcondes, 38 - Centro

Pessoas com deficiência em 
Taubaté e Lorena receberão 

informações sobre gratuidade 
no transporte metropolitano

O Senac Taubaté está com 
inscrições abertas para 
cursos livres em diversas 
áreas com início em abril. 
Veja as oportunidades:
A d m i n i s t r a -
ção      de   Conflitos
O participante desen-
volve habilidades como 
se comunicar assertiva-
mente e a utilizar ferra-
mentas que subsidiem a 
mediação de conflitos vi-
sando a melhoria da qua-
lidade de vida e dos rela-
cionamentos, promover 
a melhoria do clima or-
ganizacional e consequen-
temente do desempenho 
das equipes de trabalho.
Data: de 11 de abril a 
30 de maio de 2015
Horário: das 9h30 
às 13h30; sábados
Administração e Plane-
jamento da Produção
O participante apren-

de a planejar, controlar 
e programar recursos 
e materiais requeridos 
ao processo produtivo,
mobilizando princípios da 
Administração da Produ-
ção, dentro de uma visão 
integrada da cadeia de 
valor, contribuindo para 
a competitividade e sus-
tentabilidade da empresa.
Data: de 11 de abril a 
16 de maio de 2015
Horário: das 9h30 
às 13h30; sábados
Assistente Fiscal
Capacitar o aluno para con-
ferir documentos fiscais, 
orientar a escritura-
ção fiscal e elaborar as 
obrigações acessórias, 
u t i l i z a n d o ,
para isso,
conhecimentos sobre a 
legislação tributária e ha-
bilidades para a aplica-
ção das normas vigentes, 

com a finalidade de as-
segurar que a empresa 
esteja em conformidade 
com as obrigações fiscais.
Data: de 11 de abril a 
20 de junho de 2015
Horário: das 9h30 
às 13h30; sábados
Negociação em Compras
O participante aprende 
a realizar negociações 
em compras, mobilizan-
do conhecimentos, ha-
bilidades e valores re-
lacionados ao processo,
com vistas a alcançar os 
objetivos da organização.
Data: de 11 de abril a 
16 de maio de 2015
Horário: das 9h30 
às 13h30; sábados
Informações e inscri-
ções: (12) 2125-6099 ou 
www.sp.senac.br/taubate
O Senac Taubaté fica na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, 202 - Jardim Eulália

Senac Taubaté oferece
cursos livres em 
diversas áreas

Empregador poderá 
pedir seguro-desemprego 

pela internet a
partir deste mês

O Ministério do Traba-
lho e Emprego determi-
nou que, a partir de 1º de 
abril, as empresas passem 
a preencher o requeri-
mento do seguro-desem-
prego pela internet. A 

medida foi tomada mais 
agilidade e rapidez no 
atendimento e dar mais 
segurança as informações 
sobre os trabalhadores.
O requerimento só po-
derá ser preenchido pelo 

empregador através do 
aplicativo Empregado 
Web, disponível no Portal 
Mais Emprego. A entrega 
dos  formulários impres-
sos, utilizados hoje, será 
aceita até 31 de março.
De acordo com o Ministé-
rio, o novo sistema come-
ça a funcionar de acordo 
com resolução do Conse-
lho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
e ajudará a dar mais rapi-
dez na entrega do pedido 
e garantir a autenticidade 
dos dados, possibilitan-
do o cruzamento de in-
formações em diversos 
órgãos, e assim facilita 
a liberação do benefício.



página 3A GAzetA dos Municípios09 de abril de 2015

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, al-
terou nesta quinta-feira, 
2, dois pontos de ônibus 
implantados no início da 
semana na Av. Nove de 
Julho e na Rua Marechal 
Arthur da Costa e Silva. 
Ambos foram desativados.
Os passageiros que es-
tavam embarcando na 

O Teatro Metrópole abre 
o mês de abril com a peça 
“Quem lê com pressa, 
tropeça”, nesta terça-fei-
ra, 7, às 20h. O enredo 
traz uma homenagem ao 
poeta Manoel de Barros.
Um espetáculo poético 
que trabalha com a obra 
do artista. Dirigida pela 
professora Natasha Curi-
ci, criação do professor 
Denilson Campos e co-
ordenação do profes-
sor Jefferson Machado.
O espetáculo faz par-
te do trabalho da turma 
do Básico II, da Escola 
Municipal de Artes Ma-
estro Fêgo Camargo.
Os objetivos são desen-
volver os alunos para o 
exercício cênico e para a 
aprendizagem da pesqui-
sa teatral. O projeto teve 
início em 2013 com a peça 
KISS 242, que se apresen-
tou na Mostra de Teatro 
de Taubaté, trabalhando 
com a temática da tragédia 
que matou 242 jovens em 
uma boate em Santa Ma-
ria, no Rio Grande do Sul, 
em janeiro daquele ano.
No ano passado, o espe-
táculo apresentou “Era 
outra vez”, que trazia 
uma reflexão e uma crí-
tica aos contos de fadas.
A peça é gratuita, com 
ingressos limitados para 
120 lugares. Os convites 
devem ser retirados no 
dia do evento na bilhe-
teria do teatro. A reco-
mendação etária é livre.
O Metrópole está loca-
lizado na Rua Duque de 
Caxias, 312 – Centro. In-
formações pelos telefones 
3624-8695 e 3621-6040.
Segue a programação:
Dia 7 – TERÇA-FEIRA
20h – “Quem lê com pres-
sa, tropeça”. Escola Fêgo 
Camargo. Responsável 
Prof: Coordenador Jeffer-
son Leite Machado. Uma 
grande homenagem ao po-
eta Manoel de Barros, um 
espetáculo poético que tra-
balha com a obra do poeta. 
Um trabalho da turma do 
Básico II e com ingressos 
limitados apenas 120 lu-
gares. (Classificação etá-
ria: livre). Entrada franca
Direção : Professo-
ra Natasha Curici
Criação: Profes-
sor Denilson campos
Coordenação: Profes-
sor Jefferson Machado
Dia 11 – SÁBADO
21h - “A Culpa é das Es-
trelas, OK? Vibrarte pro-
duções. O texto pretende 

A ECT (Equipe de Ciclis-
mo de Taubaté) participa 
da 2ª Volta Internacional 
do Rio Grande do Sul, 
que acontece entre os 
dias 8 e 12 de abril. Tia-
go Fiorilli, Renato Ruiz, 
Marcio Vicente, Luan da 
Matta, Nathan Mahler e 
Alex Arseno são os atle-
tas que irão representar 
a cidade na competição.
Com um time relativa-
mente novo no pelotão de 
elite, a ECT busca surpre-

Av. Nove de Julho, pró-
ximo ao Departamento 
de Direito da UNITAU,
devem se direcionar 
para a Rodoviária Velha.
A parada é provisória até 
que seja realizada uma 
obra de revitalização da 
calçada e implantação de 
um novo ponto nas pro-
ximidades da linha férrea.
O ponto que estava na 

agora emocionar em outro 
formato além dos livros 
e o cinema. Dois adoles-
centes se conhecem (e se 
apaixonam) em um Grupo 
de Apoio para Crianças 
com Câncer: Hazel, uma 
jovem de dezesseis anos 
que sobrevive graças a 
uma droga revolucionária 
que detém a metástase em 
seus pulmões, e Augus-
tus Waters, de dezessete, 
ex-jogador de basquete 
que perdeu a perna para 
o osteosarcoma. Como 
Hazel, Gus é inteligente, 
tem ótimo senso de humor 
e gosta de brincar com 
os clichês do mundo do 
câncer – a principal arma 
dos dois para enfrentar a 
doença que lentamente 
drena a vida das pessoas. 
Inspirador, corajoso, irre-
verente e brutal, A culpa 
é das estrelas, OK? é uma 
obra ambiciosa e emo-
cionante, sobre a alegria 
e a tragédia que é viver e 
amar. (Classificação etá-
ria: livre). Ingressos nos 
valores de R$ 50,00 (in-
teira), R$25,00 (meia), R$ 
40,00 (antecipado) e R$ 
35,00 (promocional com 
apresentação de filipeta).
Dias 12 e 16 – DOMIN-
GO E QUINTA – FEIRA
20h – Festival de ópera 
“Carmem – a Ópera” O 
espetáculo conta a his-
tória da cigana Carmen 
e di soldado Don José. 
Ela, uma cigana sedutora,
 ele, um soldado de origem 
simples, recém- chegado 
à Sevillha, que abandona 
sua vida de soldado, sua 
Mãe e Micaela, sua pro-
metida, por amor à Car-
men, que fala da vida de 
liberdade. Ela é livre e não 
se sujeita a qualquer lei,
mas ele desconhece que 
ela tampouco se sujeita 
às supostas leis do amor. 
Carmen, cansada de Don 
José e de seu ciúme do-
entio entrega-se a Esca-
millo, um famoso tourei-
ro. Don José, porém, não 
admite vê-la com outro... 
(Classificação etária:10 
anos.) Entrada franca.
Dia 14 – TERÇA-FEIRA
10h e 19h30 - “Capitães 
de areia”, Cia Trapiche. 
Espetáculo baseado na 
obra de Jorge Amado.
O autor mostra a re-
alidade social de seis 
crianças e adolescen-
tes na Bahia em 1930.
Naquela época a cidade 
de Salvador estava afetada 
por uma epidemia de varí-

ender entre as melhores 
equipes do Brasil. Para 
isso, Taubaté conta com a 
experiência dos ciclistas 
selecionados para a prova.
O percurso, que sofreu pe-
quenas alterações em rela-
ção ao ano passado, passa 
por várias cidades gaúchas, 
somando 855 quilômetros.
Além das doze equipes 
nacionais, outros oito pa-
íses participam da volta 
ciclística: Uruguai, Pa-
raguai, Equador, Norue-

Rua Marechal Arthur 
da Costa e Silva tam-
bém foi substituído.
Todos os ônibus que pas-
sam pela Rua Dr. Pedro 
Costa, agora têm para-
da na Praça Santa Te-
rezinha, atrás da igreja.
As alterações visam me-
lhorar o sistema de trans-
porte público e garantir 
mais conforto aos usuários.

ola. Diante de um ambien-
te hostil em que vivem, o 
grupo de meninos aban-
donados reage de forma 
também agressiva. Eles 
são reconhecidos por esse 
nome por praticarem pe-
quenos furtos em busca de 
sobrevivência e procuram 
abrigo em um Trapiche 
nas praias da capital baia-
na. Pedro Bala comanda 
o grupo e envolve a todos 
em inúmeros problemas. 
(Classificação etária: 12 
anos). Entranda franca.
Dia 23 – QUINTA-FEIRA
20h - “Apresentação Fa-
muta” - Integrantes da 
Orquestra Sinfônica Mu-
nicipal. Direção Maestro 
Charão. (classificação etá-
ria: livre). Entrada franca.
Dia 25 – SÁBADO
21h - “Boa noite com 
glória”, Núcleo Ágora 
de teatro. (Classificação 
etária: livre). Ingressos 
no valor de R$ 40,00 (in-
teira) e R$ 20,00 (meia).
Dias 26, 27, 28 e 29 – 
DOMINGO A QUARTA
9h às 17h – Workshop 
“Teatro de Sombras”, di-
retor artístico Fabrízio 
Montecchi – Curso de te-
atro de sombras contem-
porâneo nos dias 26 ao 
29. O projeto integra o II 
FIS – Festival Internacio-
nal de Teatro de Sombras 
que acontece em Abril no 
município. Curso gratuito.
Dia 30 – QUINTA-FEIRA
20h – “Clube do Cho-
ro Waldir Azevedo 10 
anos” - Elenco Conjunto 
Regional do Choro. Uma 
noite para celebrar os 10 
anos de atividade do clu-
be e para celebrar o mês 
oficial do choro. O show 
promove um encontro no 
palco de amigos músicos 
com o público, amante da 
música instrumental bra-
sileira. O espetáculo se 
divide em 3 blocos, pri-
meiro com a apresenta-
ção do grupo mostrando 
a variedade instrumen-
tal, rítmica e melódica 
do gênero contando com 
ilustres convidados como 
Nico Ferreira no violão, 
João Silva no bandolim e 
outros. Nos dois blocos se-
guintes uma nova geração 
de chorões sobe ao palco,
os regionais Choran-
do na Feira e Conver-
sa Afiada apresentando 
uma mescla de repertó-
rio tradicional e contem-
porâneo para celebrar o 
encontro. (Classificação 
etária livre). Entrada franca.

ga, Estados Unidos, Chi-
le, México e Venezuela.
A ECT tem o apoio da 
Prefeitura de Taubaté por 
intermédio da Secretaria 
de Esporte e Lazer e é pa-
trocinada por Valgroup, 
Arroz e Feijão Tarumã, 
Comevap, Dhf Quality, 
Zezinho Materiais para 
Contrução, JL Indústria 
de Peças Técnicas, Colé-
gio Cotet, Mauro Ribeiro 
Sports, Integral Médica 
e Desafius Sport Bike.

Prefeitura de Taubaté altera 
pontos de ônibus instalados 

nesta semana

Teatro Metrópole de 
Taubaté abre mês de 

abril com peça da 
Escola Fêgo Camargo

Equipe de Ciclismo de 
Taubaté participa da 

2ª Volta Internacional do Rio 
Grande do Sul

Taubaté, Capital do Vale 
do Paraíba em décadas 
passadas, guarda nos ar-
quivos de seus inúmeros 
prédios públicos passa-
gens importantes da his-
tória regional e do Estado 
de São Paulo. Entr e seus 
preciosos acervos está a 
história da antiga Casa de 
Custódia, instituição pe-
nal até início do século 
XXI. Esse material todo 
rendeu um primeiro livro, 
e atualmente é distribuída 
a 2ª edição, mais rica em 
detalhes e ocorrências. 
A obra tem 178 páginas 
e é de autoria do Coronel 
Lamarque, ex-comandan-
te do 5º Batalhão de Polí-
cia Militar do Interior em 
parceria com outro ex-po-
licial, o também escritor 
Tenente Samuel Mes-
sias de Oliveira, de Pin-
damonhangaba. O autor 
acredita que a obra possa 
auxiliar estudantes de his-
tória, de sociologia com 
os muitos dados contidos 
em suas páginas. Ele re-
corda-se quando foi con-
vidado a escrever sobre o 
livro. “Quando eu estava 
no comando do 5º Bata-
lhão, o Samuel me per-
guntou o que eu tinha no 
arquivo sobre a Casa de 

Custódia, então nos come-
çamos escrever esse his-
tória. Fizemos uma coleta 
com o que encontramos 
no batalhão e pesquisas 
durante contatos que a 
gente teve com funcioná-
rios e diretores da Casa 
de Custódia, alguns até já 
faleceram. E assim nós pu-
demos levantar aquilo que 
estava esquecido. Reavi-
vamos e colocamos tudo 
no papel pra que a histó-
ria não se perca.”, disse.
Durante a Revolução 
Constitucionalista de 
1932, a Casa de Custó-
dia era então a sede do 
5º Batalhão. Na época 
era denominado Batalhão 
de Caçadores. “Isso me 
despertou. O Batalhão de 
Caçadores veio lá de São 
Paulo, da Rua Liberdade e 
ficou quatro anos ali. Hoje 
em dia é Hospital de Cus-
tódia (o prédio) e de tra-
tamento psiquiátrico.” De 
acordo com Lamarque, a 
primeira edição levou três 
anos de pesquisa e o livro 
foi concluído em 2005. 
Os autores informam que 
a 2ª edição está muito mais 
subsidiada com outros fa-
tos, imagens e documen-
tos. “Depois de lançada a 
primeira edição surgiram 

mais fatos. É uma história 
onde três aspectos devem 
ser levados em considera-
ção: revoluções de 1924, 
1932, movimento mili-
tar, e contra-revolução de 
1964. A Casa de Custódia 
sempre esteve envolvida 
com todas essas revolu-
ções. Era de onde parti-
cam caminhões e tropas 
e local onde presos polí-
ticos estiveram recolhi-
dos.”, esclarece o  autor. 
Berço do PCC - Em ou-
tro tópico, os escritores 
abordam o antigo presídio 
como berço do PCC. “O 
crime organizado, do Pri-
meiro Comando da Capi-
tal teve sua igrejinha ali, 
e até mafiosos da Itálias 
estiveram ali ajudando a 
elaborar aquele estatudo, 
do qual o líder ali escreve 
até uma carta em 1993 de-
nunciando a  situação que 
eles passavam ali, que eles 
chamavam de campo de 
concentração e que haveria 
represálias contra o gover-
no.”, concluiu Lamarque.
Os exemplares do li-
vro Casa de Custódia de 
Taubaté - 2ª Edição estão 
à venda na Irmandade de 
Misericórdia de Taubaté, 
na Rua Portugal, ao lado 
do Hospital Regional.

Livro traz fatos  marcantes 
da antiga Casa de Custódia 

de Taubaté
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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

PAT de Ilhabela tem 
novas vagas de 

emprego disponíveis

Nesta semana o  Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Ilhabela comunica 
nova relação de vagas para 
o mercado de trabalho no 
arquipélago. De acordo 
com a agência, o preenchi-
mento das vagas depende 
dos requisitos exigidos e 
os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos.
Vale ressaltar que a de-
cisão das contratações 
é responsabilidade dos 
empregadores. As vagas 
podem ser preenchidas, 

canceladas ou alteradas 
diariamente. Os interessa-
dos devem comparecer à 
sede do PAT, na Rua Pre-
feito Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128,
P e r e q u ê .
Confira as va-
gas: Açougueiro, 
Ajudante de cozinha, As-
sistente de governanta, 
Atendente de balcão,
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de contabilida-
de, Auxiliar de cozinha,
Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de manuten-
ção predial, Balconista 

de lanchonete, Barman,
Camareira de hotel, Ca-
seiro, Chapista de lancho-
nete, Chefe de cozinha, 
Copeiro, Costureira em 
geral, Cozinheiro de res-
taurante, Desenhista in-
dustrial gráfico (designer 
gráfico), Empregado do-
méstico – arrumador, Em-
pregado doméstico dia-
rista, Frentista, Garçom, 
Instalador de alarme, Jar-
dineiro, Lavador de rou-
pas à maquina, Manicure, 
Mecânico de automóvel, 
Mecânico de bicicletas, 
Mecânico de manutenção 
de bicicletas, Motoboy, 
Motofretista, Motorista 
de ônibus urbano, Ofi-
cial de serviços gerais,
Operador de caixa, Pe-
dreiro, Pizzaiolo, Re-
cepcionista atendente, 
Recepcionista bilíngue, 
Recepcionista de hotel, 
Recepcionista secretária, 
Representante comercial 
autônomo, Vendedor - no 
comércio de mercado-
rias, e Vendedor pracista.

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


