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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Tu-
rística de Tremembé,
convida população para 
audiência pública so-
bre mudanças na lei 
de uso, parcelamen-
to e ocupação de solo.
Local: Câmara Mu-
nicipal de Tremembé
Data: 18 de Junho de 2015
Horário: 19h
Contamos com sua 

Cerca de 200 trabalhado-
res participam de processo 
seletivo no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Caraguá  para 
obras dos Contornos que 
o governo estadual desen-
volve a partir da Rodovia 
dos Tamoios, para desviar 
o tráfego mais intenso 
das regiões populosas do 
Litoral Norte. Os traba-
lhadores se inscreveram 
para concorrer a 76 vagas 
oferecidas pela empresa. 
De acordo com o PAT, a 
empresa responsável pela 
obra tem em oferta as se-
guintes oportunidades 

Um quadro de Nossa Se-
nhora Aparecida será 
entronizado na Cate-
dral do Sal, localizada 
na cidade de Zipaquirá, 
Colômbia. A cerimônia 
acontece na próxima se-
gunda-feira (15) às 11h 
(horário local) e contará 
com as presenças do Car-
deal Arcebispo de Apa-
recida, Dom Raymundo 
Damasceno Assis e do 
reitor do Santuário Na-
cional, Padre João Batis-
ta de Almeida. O quadro, 
doado pelo Santuário Na-
cional, tem 95 cm de al-

honrosa presença!
Anexo 01 LPUOS 
(Declaração de Pon-
to de Referência)
Anexo 02 LPUOS (Ter-
mo de Anuência dos 
moradores vizinhos)
Mapa 01
Mapa 02
Proposta LPUOS 
Tremembé (06.15)
Quadro nº 01 LPU-
OS (Classificação das 

para os candidatos: car-
pinteiro (10 vagas), arma-
dor (10 vagas), motorista 
operador de betoneira (10 
vagas), motorista opera-
dor de bomba de concre-
to (3 vagas), operador de 
usina de concreto (3 va-
gas), marteleteiro (10 va-
gas), pedreiro (10 vagas) 
e motorista de caminhão 
(20 vagas). A agência de 
empregos ressaltou que, 
para todos os cargos, hou-
ve exigência de seis meses 
de experiência comprova-
da em carteira de traba-
lho. “Estas contratações 
são importantes tanto para 

tura por 60 cm de largura 
e foi feito pelos artistas 
Claudio (conhecido como 
lota) e Paulo Henrique 
(conhecido como Sodem). 
Os dois são irmãos e mo-
ram em Campanha/ MG. 
Esculpido em mogno, o 
quadro tem a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida 
no centro, rodeada pelos 
brasões dos estados bra-
sileiros e as bandeiras do 
Brasil e do Vaticano. A en-
tronização do quadro será 
feita a convite do bispo 
da Diocese de Zipaqui-
rá, Dom Hector Cubillos 

vias de circulação)
Quadro nº 02 LPUOS 
(Parâmetros Urbanísiti-
cos para as Zonas de Uso)
Quadro nº 03 LPU-
OS (Penalidades)
Quadro nº 04 LPUOS 
(Classificação dos usos, 
repercussões negativas e 
medidas mitigadoras das 
respercussões negativas)
Quadro nº 05 LPUOS 
(Localização dos usos)

os trabalhadores quanto 
para o município, porque 
estamos na contramão 
do país, que registra alto 
índice de desemprego”, 
afirmou o diretor do PAT, 
Anderson Mendes. Vale 
lembrar que a relação 
de vagas disponíveis no 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
são atualizadas às terças 
e sextas-feiras no site ofi-
cial da prefeitura: www.
caraguatatuba.sp.gov.br. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Peña. A Catedral de Sal foi 
construída no interior das 
minas de sal de Zipaquirá, 
na Savana de Bogotá, na 
Colômbia. Este santu-
ário, que faz memória 
do Via Crucis de Jesus 
Cristo, é um dos mais cé-
lebres do país. A igreja 
subterrânea faz parte do 
complexo cultural “Par-
que do Sal”, espaço cul-
tural temático dedicado 
à mineração, a geologia 
e os recursos naturais. A 
Catedral é dedicada a Nos-
sa Senhora do Rosário, 
Padroeira dos Mineiros. Prefeitura  de Tremembé 

convida população para 
audiência pública

Processo seletivo para 
obras dos contornos 
tem 200 inscritos no 

PAT de Caraguá

Quadro de Nossa
Senhora Aparecida será 
entronizado na Catedral 

do Sal, na Colômbia

Em comemoração ao Dia 
dos Namorados, o AMI 
(Ambulatório Munici-
pal de Infectologia) rea-
liza ações contra o HIV/
AIDS nesta semana na 
Praça Dom Epaminondas, 
no Centro. Serão dispo-
nibilizados testes rápidos 
para detectar o vírus. Para 
realização do teste é ne-
cessária à apresentação 
de um documento com 
foto e não é necessário 
estar em jejum. No Dia 
dos Namorados será apre-
sentada uma peça teatral 
relacionada ao tema. “O 
Labirinto das Sensações” 
será uma maneira lúdica 
e interativa para abordar 
os cuidados com as DST 
(Doenças Sexualmente 
Transmissíveis). Ainda ha-

verá distribuição de preser-
vativos nos dois dias. AMI
O Ambulatório Municipal 
de Infectologia é o serviço 
de referência para aten-
dimento de HIV/AIDS e 
de outras DSTs (Doenças 
Sexualmente Transmissi-
veis) como: Hanseníase, 
Tuberculose e Hepatites 
virais. Os serviços ambu-
latoriais realizam ações 
de assistência, preven-
ção e tratamento às pes-
soas portadoras do vírus.
O objetivo é prestar um 
atendimento integral e de 
qualidade aos usuários com 
uma equipe de profissio-
nais formada por médicos, 
psicólogos, enfermeiros, 
farmacêuticos, nutricio-
nistas, assistentes sociais, 
educadores, entre outros.

Entre os principais aten-
dimentos estão: cuidados 
de enfermagem; orienta-
ção e apoio psicológico; 
atendimentos em infecto-
logia, ginecológico, pe-
diátrico e odontológico; 
controle e distribuição de 
antirretrovirais; orienta-
ções farmacêuticas, reali-
zação de exames de mo-
nitoramento; distribuição 
de insumos de prevenção 
(preservativos masculino/
feminino e gel lubrifican-
te); atividades educati-
vas para adesão ao trata-
mento e para prevenção e 
controle de DST e AIDS.
O AMI fica na rua Bene-
dito Cursino de Moura 
dos Santos, s/n, Cháca-
ra Pastorelli, próximo ao 
Pronto Socorro Municipal.

Secretaria de Saúde de Taubaté 
realiza ação de combate à AIDS 

em comemoração ao 
Dia dos Namorados
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

A Escola do Trabalho de 
Taubaté está com 600 va-
gas abertas para cursos 
profissionalizantes em ju-
nho. As vagas são para as 
áreas de artesanato, tecno-
logia da informação, auto-
motiva, moda, construção 
civil, industrial e beleza.. 
Os cursos são gratuitos e 
acontecem nas oito uni-
dades que estão localiza-
das nos bairros da Estiva, 
Areão, Santo Antônio, 
Cecap, Alto do Cristo, Gu-
rilândia e Jaboticabeiras 
(duas unidades).  Quem 
tiver interesse em apren-
der uma profissão ainda 
pode optar pelos cursos 
de Cartonagem, Decou-
page, Crochê, Bordado 
livre e Hardanger, Contro-
le Dimensional, Costura 
Industrial, Excel Básico, 

Corte e Costura, Eletri-
cista Instalador, Iniciação 
Informática para melhor 
idade, Informática Bási-
ca, Digitação, Automação 
Pneumática Industrial, 
Costura Artesanal, Feltro, 
Bordado / Aplicação em 
roupa, Pintura em tecido, 
Patch Aplique, Patchwork, 
Bordado em Fitas, Tricô 
para iniciantes, Funilaria 
de Brilho, Maquiagem e 
Artesanato em mdf, vidro 
e alumínio. Para a maioria 
dos cursos a idade exigida 
é de 16 anos, com exceção 
dos cursos de Eletricista 
Instalador, Costura Arte-
sanal e Manicure e Pedi-
cure, que a idade mínima 
é de 18 anos. Já para os 
cursos na área da tecno-
logia da informática, a 
exigência é que os can-

didatos tenham 16 anos, 
exceto o curso de digita-
ção, que exige idade míni-
ma de 14 anos. Recebem 
certificação pelo Senai os 
cursos de Informática Bá-
sica, Eletricista Instalador, 
Costura Industrial, Auto-
mação Pneumática Indus-
trial, Excel Básico, Funi-
laria de Brilho e Controle 
Dimensional. Os demais 
os alunos recebem o cer-
tificado da Escola Muni-
cipal do Trabalho. Para 
realizar a inscrição, o 
candidato deve apresentar 
cópias do RG, CPF, com-
provante de endereço e 
comprovante de escolari-
dade do ensino fundamen-
tal. As vagas são preenchi-
das por ordem de chegada. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3622-1170.

Escola do Trabalho de Taubaté 
oferece 600 vagas para cursos 

de qualificação

Confira a relação de cursos, número de vagas e datas de inscrição por unidade:
Unidade I - Av Monte Castelo, 15 – Jaboticabeiras
Telefone: 3625-5068
-Controle Dimensional - 24/06 - 16 vagas
- Costura Industrial - 29/06 - 12 vagas
- Excel Básico - 18/06 - 15 vagas
- Patchwork - 25/06 - 12 vagas
- Corte e Costura - 26/06 - 48 vagas
Unidade II - Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 1555 – Jaboticabeiras
Telefone: 3622-1170
- Cartonagem - 23/06 - 12 vagas
- Decoupage - 24/06 - 12 vagas
- Crochê - 25/06 - 24 vagas
- Bordado Livre - 26/06 - 12 vagas
- Hardanger - 30/06 - 12 vagas
Unidade III - Praça do Cristo Redentor, 17 – Alto do Cristo
Telefone:  3631-5433
- Eletricista Instalador - 19/06 - 36 vagas
- Digitação - 24/06 - 12 vagas
- Informática Básica - 24/06 - 12 vagas
- Informática Melhor Idade - 24/06 - 12 vagas
Unidade IV - Rua Bambi, 50 – Gurilândia
Telefone: 3624-8173
- Informática Básica - 17/06 - 10 vagas
Unidade V - Rua Firmo Mendes Castilho, 750 – Cecap
Telefone: 3686-1421
- Automação Pneumática - 09/06 - 25 vagas
- Digitação - 12/06 - 10 vagas
- Informática Básica - 16/06 - 10 vagas
- Informática Melhor Idade - 19/06 - 10 vagas
- Eletricista Instalador - 23/06 - 32 vagas
- Costura Artesanal (decoração quarto de bebê) - 26/06 - 6 vagas
- Feltro - 30/06 - 20 vagas
Unidade VI - Rua Edmundo Morewood, 551 – Estiva
Telefone: 3629-7008
- Bordado e Aplicação em roupas - 12/06 - 30 vagas
- Pintura em Tecido - 16/06 - 30 vagas
- Feltro - 16/06 - 15 vagas
- Patch Aplique - 17/06 - 30 vagas
- Bordado em Fita - 17/06 - 15 vagas
- Artesanato em mdf, vidro e alumínio - 18/06 - 30 vagas
- Tricô - 18/06 - 30 vagas
- Excel Básico - 23/06 - 10 vagas
- Funilaria de Brilho - 24/06 - 15 vagas
Unidade VII - Av. Dr. José Ortiz Patto, 2557 - Sítio Santo Antônio
Telefone: 3608-4110
- Manicure e Pedicure - 08/06 - 10 vagas
- Bonecas e Feltros - 25/06 - 10 vagas
- Patchcolagem - 25/06 - 10 vagas
- Pintura em Tecido - 25/06 - 10 vagas
- Corte e Costura - 29/06 - 10 vagas
Unidade VIII - Av. Santa Cruz do Areão, s/n. - Areão
Telefone: 3624-7144
- Maquiagem - 09/06 - 15 vagas

Uma solenidade militar 
realizada nesta semana 
nas dependências do 5º 
Batalhão de Polícia Mi-
litar “General Salgado”, 
prestou homenagens ao 
comandante do batalhão, 
Tem Cel José Sodário 
Viana, que se despede da 
carreira militar. O evento 
contou com diversos con-
vidados e também ex-co-
mandantes do 5º BPMI, 
com destaque para a pre-
sença da comandante do 
CPI-1 (Comando de Polí-
cia Militar do Interior -1), 
Cel PM Eliane Nikoluki 
Schachetti. A programa-
ção também constou de 
cerimônia de entrega de 
condecorações a policiais 
militares que se destaca-
ram durante o mês, quando 
vários soldados e oficiais 
receberam a Medalha Ti-
radentes e Medalha Maria 
Quitéria. A honraria é con-
cedida a poucos.  Coronel 
Sodário se despede O co-
mandante do 5º BPM-I vai 
para a reserva após mais 
de 30 anos de uma vida 
atuante dedicada à Polícia 
Militar. José Sodário Via-

na, ainda jovem, saiu da 
cidade natal São Luiz do 
Paraitinga para ingressar 
nas fileiras do tradicional 
batalhão.  Ele lembra que 
logo de início, em 1983, 
foi destacado para reforçar 
o policiamento em Cam-
pos do Jordão. Depois de 
passar pelo curso de Cabo, 
trabalhou em Aparecida, e 
em seguida fez a escola de 
Sargentos. Seguiu depois 
para a Academia Militar 
do Barro Branco, até que 
em 1988, já como aspi-
rante, voltou ao 5º BPM-I. 
Depois de um período em 
São Paulo, retornou em 
definitivo à Taubaté onde 
permaneceu até obter ago-
ra sua aposentadoria. “Ve-
nho de uma família pobre, 
meu pai era lavrador e 
minha mãe do lar. Sempre 
aprendemos a valorizar 
a honestidade, a humil-
dade e todos os valores 
morais e religiosos.” Fa-
tos marcantes na carreira 
Duas ocorrências foram 
marcantes em sua vida, 
uma delas foi o período 
em que trabalhava em São 
Paulo, quando, em uma 

certa manhã, salvou uma 
mulher de dois estuprado-
res, debaixo da Ponte do 
Socorro. Sodário lembra 
do alívio estampado no 
rosto daquela mulher, que 
tentava chegar ao Largo 
do Socorro para pegar o 
ônibus rumou ao serviço, e 
foi atacada pelos dois ho-
mens. “Foi um momento 
que ficou marcado na nos-
sa lembrança. Passa um fil-
me na nossa cabeça.”, dis-
se. Outro fato que marcou 
na memória de Sodário foi 
um episódio nos primeiros 
dias de 2010. Na época, o 
então Capitão Sodário es-
teve com sua equipe em 
atuação na terra onde nas-
ceu, São Luiz do Paraitin-
ga. Uma inundação sem 
precedentes causada pela 
elevação do nível do Rio 
Paraitinga sitiou a históri-
ca cidade e destruiu a an-
tiga Matriz de São Luiz de 
Toulosa e vários casarões 
de grande valor histórico. 
“O momento marcante foi 
quando nós vimos as tor-
res da igreja caindo. Isso 
na cidade onde a gente foi 
batizado, na igreja onde a 
gente teve a catequese... E 
depois, quando entramos... 
Nós, policiais militares fo-
mos os primeiros a entrar 
na cidade, acompanhando 
as autoridades que chega-
vam, o Governador. Gra-
ças a Deus está superado! 
[o episódio]”, lembrou. A 
partir do dia 16 de julho, o 
Coronel Sodário deixa em 
definitivo a farda e as ativi-
dades como policial após 
32 anos . “A partir de julho 
tem início um novo ciclo 
na minha vida!”, concluiu.  

Solenidade presta homenagens 
na despedida do comandante 

do 5º BPM-I

A Volkswagen inicia a ex-
portação do modelo up! 
para o Uruguai, as primei-
ras 342 unidades já estão 
chegando no país. O mo-
delo será comercializado 
nas versões move up!, high 
up!, com 4 portas. Ainda 
este ano, o up! produzi-
do no Brasil também será 
exportado para o México. 
Lançado no início do ano 
passado no mercado bra-
sileiro, o up! passou a ser 
exportado para a Argenti-
na no primeiro semestre 
de 2014 e já superou as 14 
mil unidades embarcadas. 
O modelo argentino segue 

nas versões take up!, move 
up!, high up!, black up! e 
white up!. Assim como o 
modelo exportado para a 
Argentina, o up! tem al-
gumas diferenças técnicas 
para a atender à legisla-
ção do Uruguai, como a 
calibração do motor, que 
naquele País será movido 
somente a gasolina, di-
ferente do Brasil onde o 
modelo é equipado com o 
motor Total Flex. “Investi-
mos na produção de carros 
globais e nossa perspec-
tiva é de, cada vez mais, 
buscar nossos clientes ex-
ternos. Essa alternativa é 

vital para o setor e ajuda 
a manter nossa competiti-
vidade no País”, destaca o 
presidente da Volkswagen 
do Brasil, David Powels 
Produzido na fábrica de 
Taubaté, o up! comemo-
rou 100 mil unidades fa-
bricadas, um ano após seu 
lançamento em 2014. Para 
sua produção em Tauba-
té, a Volkswagen investiu 
cerca de R$ 1,2 bilhão 
em tecnologias de proces-
so produtivo inovadoras 
na fábrica, com o foco na 
proteção ambiental, além 
da qualificação profis-
sional dos empregados.

Volkswagen inicia exportação 
do up!  para o Uruguai
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A Prefeitura de Tremembé 
através do Departamento 
de Trânsito promoverá uma 
sequência de alterações 
nos sentidos das principais 
vias do Centro da cidade 
e na forma de estaciona-
mento de algumas ruas. 
O objetivo visa liberar 
uma maior quantidade 
de vagas aos veículos, 
disciplinar o fluxo e au-
mentar a segurança dos 
motoristas e pedestres.
As mudanças são:
Alteração do sentido 

da Rua Sete de Setem-
bro (Praça Geraldo Cos-
ta sentido Prefeitura)
Alteração do sentido da 
Rua Ismael Dias Mon-
teiro (Centro de Saúde 
sentido final Banco Itaú)
Unificação de sen-
tido de trechos das 
Ruas Amador Bueno,
Rodrigues Alves e Major 
Zanani (Trechos iniciados 
da Rua Costa Cabral para 
Rua Sete de Setembro)
Alteração na forma de 
estacionamento de ve-

ículos na Rua Sete de 
Setembro para 45º. 
Com essas mudanças,
a Rua Sete de Setembro 
passará de 60 para apro-
ximadamente 100 vagas 
de veículos leves, o que 
facilita o acesso de quem 
vem do Centro para a 
Prefeitura e quem vai do 
Centro de Saúde para o 
Centro para usar a rede 
bancária ou efetuar com-
pras no comércio local.
As alterações deverão 
acontecer em 15 dias.

Futuras mudanças no 
Trânsito de Tremembé

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está com 
inscrições abertas para 
concurso de estagiários.
São 41 vagas para ensino 
superior e médio, além de 
cadastro de reserva para 
ensino técnico. Os inte-
ressados devem se cadas-
trar no site do CIEE entre 
os dias 4 e 24 de junho.

As vagas para ensino supe-
rior são para os cursos de 
Direito (5), Educação Fí-
sica (8) e Pedagogia (18). 
Para alunos de Ensino 
Médio, há 10 vagas. E 
também haverá cadastro 
reserva para estudantes 
de administração de em-
presas, técnico em ad-
ministração, técnico em 

informática e correlatos e 
técnico em serviços jurídicos.
A prova objetiva inicial-
mente está marcada para 
o dia 28 de junho às 10h 
no campus da Fapi/Fun-
vic (Rodovia Presidente 
Dutra, km 99)  e a aber-
tura dos portões ocorrerá 
às 9h30. Serão 20 ques-
tões, sendo 10 de Lín-
gua Portuguesa e 10 de 
Conhecimentos Gerais.
O candidato deverá levar 
um dos seguintes docu-
mentos: RG, Carteira de 
Órgão, Conselho de Clas-
se ou Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, Cer-
tificado Militar ou Carteira 
Nacional de Habilitação.
A data para a divul-
gação do resultado fi-
nal ainda não foi infor-
mada pela Prefeitura.

Prefeitura de Pinda 
abre inscrições para

vagas de estágio

04 de
junho
quinta-feira

05 de
junho
sexta-feira

06 de
junho

sábado

07 de
junho
domingo

08 de
junho

segunda-feira

10h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)

18h00 às 22h00 - FEITUR
20h30 -  Cerimônia de Abertura
da 18ª FEITUR - Feira de Turismo
          ‘’ José Benedicto Vilhena’’
20h00 - Festival da Viola Caipira
          

09h00 - Festival de Futebol Rio/SP
                 (Estádio Amador Celeste)
10h00 às 24h00 -  FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras
 Tradicionais (quintal da Fundação)

10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
            (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)

10h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras
 Tradicionais (quintal da Fundação)

10h00 - Festival da Viola Caipira
                            (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
          (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)

09 de
junho
Terça-feira

10 de
junho
quarta-feira

11 de
junho
quinta-feira

12 de
junho
sexta-feira

13 de
junho

sábado

14 de
junho

domingo

18h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 Exposição de Telas
         (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 Exposição ‘’Casarões’’
                                (Centro de Memória)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)

18h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
         (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 -  Exposição ‘’Casarões’’
                                (Centro de Memória)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Anjos de Judá
                      (Largo do Mercado) 

18h00 às 22h00 -  FEITUR
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
     (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 -  Exposição ‘’Casarões’’
                               (Centro de Memória)
19h00 - Big Show
             (Largo do Mecado)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                        (Praça da Matriz)

18h00 às 24h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 - Exposição ‘’Casarões’’
                               (Centro de Memória)
17h00 - Festival de Jogos de Mesa
                          (Quadra de Esportes)
20h00 - Festival da Viola Caipira  
                         (Praça da Matriz)
21h00 - Corte do Bolo de aniversário com                                     
              Apresentação da Banda Marcial
              de Paraibuna (Praça da Matriz)
22h00 - Show com Cecília Militão e Banda
             Palace (Largo do Mercado)
            

08h00 -  Corrida pedestre 7km
                   (Estádio Municipal)
10h00 às 24h00 - FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras Tradicionais
                                  (quintal da Fundação)
10h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às17h00 - Exposição ‘’Casarões’’
                                Centro de Memória
12h00 às 17h00 - Encontro com o 
                           Moto Clube Abutres
                           (Largo do Mercado)
13h00 -  Final do Campeonato Regional 
              de Futebol Feminino
               (Estádio Municipal)
18h00 - Campeonato Paulista de Futsal 
                           (Quadra do Bela Vista)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                             (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Lúcio Neves 
                   (Largo do Mercado) 
23h00 - Show com Gustavo Mioto
                       (Largo do Mercado) 

09h00 - Festival de Malha e Bocha
 (Cancha próximo a quadra de Esportes)           
08h00 às 21h00 - FEITUR
10h00 - Festival da Viola Caipira
                        (Praça da Matriz)
10h00 -  Apresentação de Moçambique
                                   (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às17h00 - Exposição ‘‘Casarões’’
                              (Centro de Memória)
11h00 - Cavalaria de Santo Antonio
              (Concentração no Bosque)
13h00 -  Mostra Estudantil de Artes
           (Praça do Largo do Mercado)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Inimigos da Hp
              (Largo do Mercado)
                                    

Venha participar

das comemorações

dos 349 anos
de Paraibuna

99

18h00 às 22h00 -  FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
           (salão nobre da Fundação Cultural)
 20h00 - Festival da Viola Caipira
                             (Praça da Matriz)

Apoio:
Conforme  acordo com Ministério

 Público, e as Polícias Militar e Civil,

 dias 10,11 e 14  de junho

o som encerrará a 0h00,

12 e 13 a 01h00.

O arquipélago de Ilhabela 
prepara uma festa espe-
cial em comemoração ao 
Dia de Santo Antônio (13 
de junho) neste sábado 
(13/6), a partir das 19h30, 

na comunidade do Porti-
nho, sul da Ilha. O evento 
é organizado pela comuni-
dade católica do bairro do 
Portinho e pela Paróquia 
Nossa Senhora D’Ajuda, 

com apoio da Prefeitura 
de Ilhabela, por meio da 
Secretaria da Cultura, e da 
Fundaci (Fundação Arte 
e Cultura de Ilhabela). 
A programação começa 
nesta quarta (10/6) com o 
tríduo, na Capela de San-
to Antônio, na Praia do 
Portinho. A celebração vai 
até a próxima sexta (12/6), 
sempre a partir das 19h30. 
No sábado (13/6), dia de 
Santo Antônio, tem pro-
cissão seguida de Missa 
a partir das 19h30 e, em 
seguida, show com a Or-
questra Jovem de Ilhabe-
la e Trio Luar. Também 
haverá sorteios de prê-
mios. A entrada é franca. 

Festa de Santo Antônio em Ilhabela
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Entre os dias 26 e 
27/6/2015, Caraguá pro-
move a 7ª Conferên-
cia Municipal de Saú-
de. Com o objetivo de 
levantar propostas a se-
rem discutidas durante o 
evento, desde o dia 25/5, 
a secretaria de Saúde já 
realizou 11 pré-conferên-
cias junto à população 
e 82 proposituras foram 
sugeridas até a última 
terça-feira (9/6/2015).
A secretária adjunta de 
Saúde, Luciana Fadel Lo-
catelli, afirma que, até o 

momento, 150 pessoas 
compareceram aos encon-
tros. “As referidas propos-
tas estão com a equipe de 
relatoria que se encarrega-
rá de editá-las para compor 
o relatório final que será 
apresentado na Confe-
rência Municipal”, disse.
As pré-conferências ocor-
reram em bairros da re-
gião Norte e Central, com 
a participação de duas 
entidades sociais: Asso-
ciação de Combate ao 
Câncer de Caragué e Mo-
vimento Negro Zambô.

Já foram eleitos 26 dele-
gados que irão represen-
tar os usuários do SUS. 
Outras três pré-conferên-
cias ainda irão ocorrer 
na região Central e Sul.
Quarta-feira (10/6)
EMEI/EMEF Carlos 
Altero Ortega – Mor-
ro do Algodão  – 18h30
Quinta-feira (11/6)
EMEI EMEF Ma-
ria Aparecida Ujio – 
Porto Novo – 18h30
Sexta-feira (12/6)
EMEF Euclydes Ferreira 
– Perequê Mirim – 18h30

7ª Conferência Municipal de 
Saúde em Caraguatatuba 
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Os 200 melhores alunos 
do ensino médio em Pin-
damonhangaba foram pre-
miados na terça-feiracom 
diplomas de mérito pelo 
Prêmio por Excelência no 
Estudo da Tenaris Con-
fab. Criado em 2007, o 
prêmio está na 9ª edição e 
mais uma vez, os melhores 
alunos do ensino médio 
foram reconhecidos pela 
dedicação aos estudos, 
destacando-se entre quase 
8 mil estudantes.  A edição 
de 2015 reconheceu 170 
alunos da rede estadual e 
30 da rede particular e da 
Escola Técnica João Go-

A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Educação realiza no pró-
ximo final de semana o II 
Arraial da Educação que 
acontecerá na Praça Ge-
raldo Costa no Centro. O 
evento contará com uma 
Praça de Alimentação com 
várias barracas, uma de 
cada escola da rede de en-
sino do município que irão 

mes de Araújo. Dos ven-
cedores, 127 receberam o 
prêmio pela primeira vez, 
48 pela segunda e 25 pela 
terceira. “Tenho muito 
orgulho de representar a 
Tenaris nesse evento, pois 
ele reforça mais uma vez 
o compromisso da em-
presa com a comunidade, 
principalmente por meio 
de iniciativas ligadas à 
educação, que é um fator 
fundamental no desen-
volvimento de um país”, 
destaca o Presidente da 
Tenaris no Brasil, Renato 
Catallini. Para conquis-
tarem o prêmio, os estu-

comercializar comidas tra-
dicionais da época junina, 
como pastéis, salgados, 
doces, barraca do chocola-
te, bolos, cachorro quente, 
caldinhos, pizzas, chur-
rasco, refrigerante, água, 
suco, quentão, vinho quen-
te e chocolate quente. Os 
adultos e, principalmente 
as crianças, poderão se di-
vertir brincando de pesca-

dantes precisam atingir 
os seguintes critérios no 
ano letivo anterior: média 
mínima nove em todas as 
matérias, frequência esco-
lar e bom comportamento. 
Eles recebem um certifi-
cado e um incentivo de 
R$ 1.000,00 em dinheiro.  
“Nosso objetivo maior é 
o estímulo ao crescimen-
to por meio da educação, 
que é o principal pilar 
da nossa política de De-
senvolvimento Social”, 
finaliza a Coordenadora 
de Desenvolvimento So-
cial da Tenaris no Bra-
sil, Rosângela Gomes.

ria, boca do caipira, chute 
ao gol e circuito elétrico.  
Haverá também apresenta-
ção dos alunos, quadrilha 
e barraca do voluntário. 
FESTA JUNINA (dia e 
horário): Dia: 12/06  (sex-
ta-feira)– 19h00 às 22h00
Dia: 13/06 (sábado) 
–   16h00 às 22h00
Dia 14/06  (domin-
go) –  15h00 ás 20h00

Tenaris premia alunos 
vencedores da 9ª edição 

do Prêmio por Excelência 
no Estudo em Pinda

Prefeitura de Tremembé
realiza II Arraial da Educação 

na Praça Geraldo Costa

A Ametra (Unidade de 
Ensino Profissionalizante) 
de Taubaté está com 500 
vagas abertas para cursos 
profissionalizantes gratui-
tos destinados a estudan-
tes de escolas públicas e 
particulares. As inscrições 
estarão abertas a partir do 
dia 15 de junho e o pre-
enchimento das vagas é 
por ordem de chegada. As 
aulas estão previstas para 
começar no dia 13 de ju-
lho. Na unidade Ametra I 
estão disponíveis os cur-
sos de Auto Cad, Informá-
tica Básica, Programação 
de Computador, Serigra-
fia e Web Designer. Já no 
Ametra II são oferecidos 

os cursos Informática Bá-
sica, Manutenção de Mi-
cro, Comunicação Visual, 
Serigrafia, Serralheria, 
Mecânica Básica e Inglês. 
Quatro cursos têm certi-
ficação pelo Senai: Auto 
Cad, Informática , Web 
Designer e Manutenção de 
Micro. Para receber o cer-
tificado do Senai, o aluno 
deve obedecer os critérios 
determinados pela enti-
dade, como escolaridade 
e  idade. Para frequentar 
os cursos do Ametra, os 
interessados devem ter 
entre 14 e 17 anos, exce-
to para os cursos serigrafia 
e inglês, que permitem o 
ingresso de estudantes a 

partir dos 13 anos. No ato 
da inscrição é necessário 
apresentar duas cópias do 
RG, CPF e comprovante 
de endereço, além de uma 
declaração escolar e uma 
foto 3x4. Ao participarem 
do projeto Ametra, os alu-
nos com mais de 15 anos 
também podem ser inse-
ridos no programa Ação 
Jovem e receber uma bol-
sa mensal de R$ 80,00. 
O projeto é desenvolvido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté. 
Para ter direito a esse be-
nefício, o aluno deve apre-
sentar renda familiar per 
capita de até meio salário 
mínimo e idade mínima de 
15 anos. A Ametra I fica 
na Av. Armando Salles de 
Oliveira, 284, Centro. O 
horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira 
das 8h às 16h45, e o te-
lefone é (12) 3625-5060. 
Já a Ametra II fica na Av. 
Santa Luiza de Marillac, 
1375, Vila São José. O 
horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-fei-
ra das 8h às 11h30 e das 
13h às 16h45, e o tele-
fone é (12) 3625- 5086.

Ametra oferece 500
vagas para cursos
profissionalizantes

gratuitos em Taubaté

O CIEE está recrutando 
candidatos para forma-
ção de cadastro reser-
va destinado ao progra-
ma de estágio da Caixa.
Podem participar estu-
dantes do 1º ao penúltimo 
semestre do nível médio 
e técnico (administra-
ção, finanças e secreta-
riado), matriculados nos 

períodos matutino ou no-
turno, para jornada de 5 
horas diárias de estágio, 
para bolsa-auxílio de 
R$ 500 e auxílio-trans-
porte de R$ 130/mês.
A inscrição deverá ser 
realizada no site do 
CIEE, até 21 de junho. 
Após inscritos, 
os candidatos deverão 

fazer uma prova on-
line, no mesmo site.
As normas para execu-
ção da prova constam no 
“Regulamento 3”, tam-
bém disponível no site 
do CIEE. Os classifica-
dos em todas as fases do 
processo seletivo serão 
convocados para entrevis-
tas com gestor da Caixa.

CIEE recruta candidatos 
para estágio na Caixa

Interessados em aprender 
jardinagem terão oportu-
nidade a partir deste mês. 
O NEA (Núcleo de Educa-
ção Ambiental) da Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente de Jacareí abriu 

inscrições para o preen-
chimento de 50 vagas do 
curso de jardinagem que 
será ministrado durante 
o segundo semestre.  O 
NEA informa que o curso 
é gratuito. As inscrições 

foram abertas ontem, 8 de 
junho e terão encerramen-
to no dia 13 de julho. Para 
se inscrever, o interessado 
tem que ir pessoalmente, 
no horário das 8h às 11h 
e das 13h às 16h. O curso 
será realizado no próprio 
núcleo, que funciona den-
tro do Viveiro Municipal 
Seu Moura, estrada Theó-
filo Teodoro Rezende, 39, 
Campo Grande. As aulas 
começarão entre o final de 
julho e o início de agosto 
e serão concluídas até 16 
de dezembro, sempre das 
8h às 11h. De acordo com 
a Secretaria de Meio Am-
biente, esse já é o quinto 
ano em que o curso é reali-
zado, tendo formado já em 
torno de 400 jardineiros. 

Jacareí abre 50 vagas para 
interessados em curso
gratuito de jardinagem

A Prefeitura de Tauba-
té abre inscrições para 
o processo seletivo sim-
plificado nº 003 / 2015, 
instituída pela Portaria 
nº 573, de 26 de maio de 
2015. As inscrições po-
dem ser feitas de 15 a 19 
de junho e são para contra-
tação temporária nos ter-
mos da legislação vigente.
As vagas são para arqui-
teto, dentista, médico, en-
fermeiro, contador, enge-

nheiro civil, engenheiro 
de segurança do trabalho, 
fisioterapeuta, farmacêu-
tico, fonoaudiólogo, nu-
tricionista, psicólogo, 
técnico de enfermagem, 
técnico de farmácia e 
terapeuta ocupacional. 
Os salários vão de R$ 
1.455,05 a R$ 11.183,20.
As inscrições serão feitas 
somente via Internet, atra-
vés do site www.taubate.
sp.gov.br , no período das 

9h do dia 15 de Junho de 
2015, às 18h do dia 19 de 
Junho de 2015. Pelo mes-
mo site, o interessado en-
contra o edital completo.
Por se tratar de proces-
so seletivo simplificado, 
a ser realizado em etapa 
única, englobando ape-
nas a apresentação de tí-
tulos e de comprovação 
de experiência na fun-
ção, não haverá cobran-
ça de taxa de inscrição.

Prefeitura de taubaté faz seleção 
para contratar temporários
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