
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  12 DE MARÇO DE 2015  EDIÇÃO 1420 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Sesc Taubaté realiza 
oficina de DJ’s

PAT de São José
oferece 235 vagas
de emprego para

comércio e serviços

O Sesc Taubaté oferece 
nos dias 14 e 28, das 10h 
às 12h uma Oficina de Dj 

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de São José dos Campos 
oferece 235 vagas de em-
prego para funções em 
níveis de escolaridade di-
ferentes nesta terça-feira 
(10). As ofertas são para 
profissionais de ambos os 
sexos. Entre as oportuni-
dades, 180 vagas são para 
o cargo de teleoperador 
receptivo. Para participar 

com o Dj Jefferson “Scraht
-J”. Os participantes irão 
conhecer no curso técni-

do processo seletivo é ne-
cessário ter ensino médio 
completo e não há exigên-
cia de experiência na área. 
São oferecidas ainda 10 
vagas para atendente de 
balcão em farmácia. Po-
dem concorrer candidatos 
com ensino fundamental 
completo e experiência na 
função. Para candidatos 
com superior completo, há 
8 vagas para fisioterapeu-

cas de discotecagem por 
meio de pick-up e de no-
vas tecnologias, utilizando 
recursos musicais criados 
pela mixagem.  O curso é 
gratuito e poderão se ins-
crever interessados a par-
tir dos 13 anos. As vagas 
são limitadas. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3634-4052. O Sesc Tauba-
té fica na Av. Milton de Al-
varenga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.

ta, 7 para farmacêutico e 
5 vagas para nutricionista. 
Também estão disponí-
veis vagas para advogado, 
desenhista projetista de 
construção civil, profes-
sor de educação física e de 
matemática para o ensino 
médio. O trabalhador in-
teressado em concorrer a 
uma das vagas deve com-
parecer ao PAT, na Casa do 
Trabalhador (Praça Afonso 
Pena 175, Centro) com o 
RG, CPF, Carteira de Tra-
balho (CTPS) e o número 
do PIS ativo ou o Cartão 
Cidadão. Se o perfil esti-
ver de acordo com o exi-
gido pela empresa, o can-
didato será encaminhado 
para o processo seletivo. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 17h, de segunda 
a sexta-feira. A distribui-
ção de senha para atendi-
mento ocorre até às 16h30.

Prédio do Centro
da Melhor Idade
em Redenção

passa por adaptação
o Prefeito Ricardo Evange-
lista Lobato iniciou a subs-
tituição da porta do Centro 
da Melhor Idade e colo-
cação de uma nova porta 
cumprindo as exigências 
do Corpo de Bombeiros 
para que seja expedido o 
alvará de funcionamento.
Em breve o pré-
dio será inaugurado.

O Clube de Autos Antigos 
de Taubaté - CAAT vai 
promover no próximo dia 
29 de março o 9º Encontro 
de Autos Antigos de Pa-
raibuna. O evento será re-
alizado nas dependências 
da Fazenda da Comadre, 
na Rodovia dos Tamoios. 
A mostra de antigos ve-
ículos, com verdadeiras 
preciosidades guardadas 
carinhosamente por cole-
cionadores e amantes do 
antigomobilismo, cami-
nha pra ser uma das mais 
tradicionais da região e 

vem atraindo um público 
cada vez maior a cada re-
alização. De acordo com 
os organizadores, neste 
ano,  assim como os ante-
riores, há uma programa-
ção com várias atrações 
paralelas como distribui-
ção de brindes além das 
outras atividades da 
Fazenda, dentre elas, pas-
seio a cavalo para crian-
ças, tirolesa e arborismo. 
A concentração será  no 
Frango Assado, na Via 
Dutra em Taubaté, a par-
tir das 09h00, de onde to-

dos os veículos sairão em 
comboio precisamente 
às 09h30. Em seguida, o 
grupo de Taubaté se en-
contrará com os amigos 
de São José, Jacareí e ou-
tras cidades às 10h30, no 
Posto Vaca Preta, na Ta-
moios, de onde sairão em 
seguida com destino até a 
Fazenda da Comadre, 
onde será servido o al-
moço. O CAAT alerta os 
participantes para que ve-
rifiquem seu carro, e con-
vida os interessados para 
que tragam sua família.

CAAT promove
9º Encontro de Autos 
Antigos de Paraibuna

Bairros da cidade de Pinda 
recebem serviços de

manutenção

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou diver-
sos serviços de manuten-
ção, na última semana, em 
diversos bairros da cidade. 
As ações são realizadas 
pela Secretaria de Obras, 
por meio do DSM – De-
partamento de Serviços 
Municipais. Entre os dias 

26 de fevereiro e 3 de mar-
ço, foram realizadas lim-
peza, capina e roçada nos 
seguintes bairros: Caran-
gola, Bosque, Cerâmica, 
Andrade, Campos Maia, 
Parques das Nações, Alto 
Cardoso, loteamento Ma-
riana, Vila Rica, Cidade 
Jardim, Araretama, Nova 

Esperança, Castolira, 
Cruz Pequena, Ribeirão 
Grande, Lessa e Parque 
são Domingos. A equipe 
do setor rural realizou a 
manutenção na estrada da 
Borboleta, no Aeroclube 
e na rotatória do Parque 
da Cidade. A equipe de 
retirada de entulho este-
ve em diversas ruas nos 
bairros Araretama, Nova 
Esperança, São Benedito, 
Jardim Imperial e Santa-
na. De 2 a 5 de março, o 
programa Pega-tudo rea-
lizou a capina, varrição, 
limpeza geral e retirada de 
88 caminhões de entulho 
dos bairros Socorro, Par-
que das Nações, Ariene 
e Nehemia. De 9 a 12 de 
março, o Pega-tudo esta-
rá no Maria Áurea, Abí-
lio Flores e Alto Cardoso.
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Saguão da Prefeitura de 
Pinda recebe exposiçãoPrefeitura de Ubatuba

amplia atendimento da
Escolinha de Surfe

Pinda beneficia novos
estudantes com bolsas 
de estudo universitário

O espaço cultural no sa-
guão da Prefeitura recebe, 
até o dia 31 de março, a 
exposição do mês, com o 
artista Pascoal Silva. A ex-
posição do artista é divida 
em duas fases: nos cava-
letes, apresenta releituras 
de obras famosas, em ho-
menagem a artistas con-
sagrados como Van Gogh 
e Pablo Picasso, entre 

A prefeitura ampliará o 
atendimento às crianças e 
jovens inscritos nas esco-
linhas de Surfe do muni-
cípio. Após um remane-
jamento interno entre os 
professores, a Secretaria 
de Esportes conseguiu 
abrir mais 8 turmas de 7 
alunos na Praia Grande e 
no Perequê Açu. Serão, ao 
todo, 56 jovens atendidos 

Alunos de vários cursos 
de graduação e tecnólogos 
estão recebendo a opor-
tunidade de concluir os 
estudos com bolsas ofe-
recidas pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Este 
benefício é concedido por 
meio da Lei nº 5.509, de 
28 de fevereiro de 2013. 
Para serem contemplados, 

outros. Nas paredes estão 
obras de sua própria auto-
ria. Nascido em Taubaté, 
Pascoal Benedito da Silva 
é servidor público estadu-
al há mais de 25 anos. For-
mou-se como técnico em 
Análises Clínicas e como 
Radialista, na área de Lo-
cução e Jornalismo. Se diz 
um eterno apaixonado por 
todas as técnicas artísticas. 

a mais neste ano de 2015. 
“Entramos em março com 
todas as turmas lotadas e 
com uma lista de espera 
de mais de 100 inscritos. 
Em conversas com os en-
volvidos decidimos iniciar 
um esforço para ampliar 
o número de professores 
da modalidade e após um 
remanejamento consegui-
mos reduzir pela metade 

os candidatos preenche-
ram as fichas de inscrição 
nos dias 24 e 25 de janeiro.
Os profissionais do De-
partamento de Assistência 
Social da Prefeitura reali-
zaram a triagem de todos 
os documentos entregues 
para fazer a concessão das 
bolsas. Em 2015 serão ofe-
recidas 160 bolsas, sendo 

“Desde criança já gosta-
va de desenhar e pintar. 
Não tive oportunidade de 
fazer uma especialização 
em artes plásticas, mas o 
que aprendi como ama-
dor foi satisfazendo mi-
nha curiosidade, através 
de vários documentários e 
livros lidos. Quanto mais 
satisfaço minhas curiosi-
dades mais vontade de ser 
curioso eu tenho”, contou. 
Há mais de onze anos o 
artista é morador de Pin-
damonhangaba, em Mo-
reira César. “Agradeço 
a esta cidade muito aco-
lhedora, seu povo, e tam-
bém ao Departamento de 
Cultura pela oportunida-
de”, concluiu. As obras 
podem ser admiradas de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, horário de 
funcionamento da Prefei-
tura. A entrada é gratuita.

o número de jovens na 
espera por vaga”, ressalta 
o coordenador de Surfe 
da Secretaria de Esportes, 
Fábio Lima, destacando 
que outro projeto da secre-
taria está para ser aberto 
junto às escolas de Ubatu-
ba. “Ubatuba é conhecida 
como capital do surfe e 
nosso desafio é ampliar e 
incentivar a prática entre 
todos os moradores, por 
toda a cidade. Por isso, em 
abril, iremos iniciar um 
projeto piloto de Surfe nas 
Escolas, em parceria com 
a secretaria de Educação, 
que deve abranger tam-
bém a região Sul”, ressal-
ta, Fábio Lima destacan-
do ainda a construção de 
uma parceria mais inten-
sa com a AUS em busca 
dos objetivos anunciados.

que mais de 70 delas são 
destinadas a novos con-
templados pelo benefício.
Para concorrer à bolsa 
existem vários critérios 
e o edital para inscrição 
esteve disponível no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e foi publicado 
no jornal Tribuna do Nor-
te. Mais de 200 interessa-
dos procuraram o Colégio 
Comercial Dr. João Ro-
meiro para candidatar-se 
às bolsas, local que foi 
cedido para que o públi-
co fizesse as inscrições.
Em 2014 foram benefi-
ciados alunos dos cursos 
de administração, design, 
direito, educação física, 
enfermagem, engenha-
ria química, engenharia 
civil, jornalismo, publi-
cidade e serviço social.

Pinda: ACIP realiza palestras
sobre crise hídrica e dengue

A ACIP (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) realiza 
no dia 12 de março, quin-
ta-feira, a partir das 19h, 
uma noite de palestras com 
dois temas em destaque 
atualmente: a crise hídrica 
e a epidemia de dengue. A 

palestra, intitulada “Uso 
Inteligente da Água”, será 
ministrada pelo técni-
co em Gestão da Sabesp, 
Walmir Medeiros. A ACIP 
pede aos participantes 
que levem uma contra de 
água e luz para uma di-
nâmica durante o evento. 

A segunda palestra, sobre 
a dengue, será ministrada 
pela médica infectologista 
Maria Angela Brguil Digi-
gov Vilela Santos.  A en-
trada é gratuita, mas com 
vagas limitadas. As reser-
vas podem ser feitas pelo 
telefone (12) 3644-7100.

Prefeitura de Taubaté demonstra
cumprimento de metas

fiscais em audiência pública
A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Administração e Finanças, 
irá apresentar na próxima 
quinta-feira, 12, às 19h, o 
demonstrativo e a avalia-
ção do cumprimento das 
metas fiscais do terceiro 
quadrimestre de 2014, em 
audiência pública, na Câ-

mara Municipal. A inicia-
tiva atende o Artigo 9º da 
Lei 101/2000 e promove a 
audiência a fim de prestar 
contas das metas fiscais 
do município para a po-
pulação interessada em 
acompanhar a destinação 
dos recursos públicos in-
vestidos em várias áreas 

da administração muni-
cipal. Serviço: Audiência 
Pública do cumprimen-
to das metas fiscais Lo-
cal: Câmara de Taubaté 
Endereço: aveni-
da Prof. Walter 
Thaumaturgo, nº 
208/Centro Dia: 
12/03/2015 Horário: 19h

SIMUBE passa atender no 
Departamento de Habitação 

em Taubaté

Tenaris Confab Pinda
Nota Oficial sobre a

terceirização dos refeitórios
Após analisar o espaço 
físico do local e a fim de 
garantir o atendimento 
aos munícipes, a Prefei-
tura de Taubaté informa 
que o SIMUBE (Sistema 
Municipal de Bolsas de 
Estudo) passa a atender 
das 8 às 12h e das 13 às 

A Tenaris no Brasil iniciou 
um processo de terceiriza-
ção dos refeitórios de suas 
unidades produtivas em 
Pindamonhangaba. A fase 
de adaptação e transição 
acontece durante o mês de 
março, período em que a 
Tenaris analisará possibi-

18h no Departamento de 
Habitação, e não na Secre-
taria de Educação, como 
divulgado anteriormente. 
O atendimento será pro-
visório e a mudança é ne-
cessária devido à reforma 
que acontecerá na Secre-
taria de Desenvolvimento 

lidades de aproveitamento 
interno dos profissionais 
que atuam hoje nos refei-
tórios em outras áreas da 
companhia. Além disso, 
a empresa que passará a 
administrar os refeitórios 
realizará entrevistas para 
possível absorção destes 

e Inclusão Social. Após 
a reforma, o SIMUBE 
retornará para o 2º an-
dar do prédio da CTI. O 
prazo para conclusão das 
obras é de dois meses. 
A Secretaria de Habitação 
fica na Rua Venezuela, 
276, Jardim das Nações.

profissionais. A iniciativa 
de terceirização - prática 
já presente em outras plan-
tas da Tenaris e em todas 
as grandes empresas da 
região e do Brasil -, trará 
refeitórios mais modernos, 
com um cardápio mais 
variado aos funcionários.


