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A GAzetA dos Municípios

O Parque Natural Munici-
pal do Trabiju está recen-
do obras de reestrutura-
ção, que deixarão o local 
preparado para receber 
visitantes e grupos. A en-
trega do novo parque está 
marcada para o dia 12 de 
agosto. A iniciativa é da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, com aporte da 
Novelis, por meio da em-
presa Evoluir. O projeto 

Aproximadamente 550 
mil pessoas prestigiaram 
a Grande Festa do Se-
nhor Bom Jesus de Tre-
membé 2015. Foram 17 
dias de shows oferecidos 
gratuitamente para a po-
pulação de Tremembé e 
visitantes da região. O 
evento foi organizado 
pela Prefeitura Municipal, 
através da Secre-
taria de Turismo,
Cultura e Esportes.
Grandes shows passaram 
pelo palco da festa: Jeito 

A Prefeitura informa a 
relação de vias fisca-
lizadas pelos radares 
móveis / portáteis nes-
ta semana. Segundo a 
municipalidade, a me-
dida visa ofercer mais 
transparência e buscar 
a redução do número 
de acidentes de trânsito
Vale alertar os mu-
nícipes que,
de acordo com a Prefeitu-

consiste na revitalização 
da infraestrutura do par-
que com a adequação de 
suas estruturas de visita-
ção e a instalação de esta-
ções temáticas de conheci-
mento sobre os principais 
aspectos da sustentabili-
dade, além de informa-
ções sobre fauna, flora e 
reciclagem. A iniciativa 
possibilitará ao município 
a promoção do uso públi-

Moleque, Fernando e So-
rocaba, Thaeme e Thiago,
Raça Negra, Onze:20, 
Originais do Samba, Fa-
lamansa entre outros. 
Os artistas pratas da casa 
também tiveram seu es-
paço e reconhecimento 
onde a antiga Estação Fer-
roviária na Praça Central 
foi utilizado como palco.
O Show da dupla serta-
neja Fernando e Sorocaba 
bateu o recorde histórico 
de público na tradicional 
festa com 62 mil pessoas 

ra, os locais de fiscaliza-
ção estão sujeitos a alte-
rações sem aviso prévio. 
Cada via está sinalizada 
com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.
Confira as vias fiscalizadas:
10/08 - Av. Marrocos, 
bairro Independência;
11/08 - Rua Dr. Pe-
dro Costa, Centro;
12/08 - Av. Fraternida-

co do Parque Trabiju para 
programas de visitação e 
de educação ambiental. 
Diversas melhorias estão 
sendo realizadas, como 
troca do teto de piaçava, 
colocação de piso inter-
travado na portaria e nos 
arredores das ocas, me-
lhorias nos banheiros com 
a colocação de pisos e 
azulejos, além de pintura, 
jardinagem, entre outras.

presentes. Antes, o recorde 
era da cantora também ser-
taneja Paula Fernandes em 
2014 com 55 mil pessoas.
O evento contou ainda 
com completa estrutura 
de segurança: Presença 
massiva da Polícia Mi-
litar, uma equipe de se-
gurança especializada 
para esse tipo de evento, 
brigada de incêndio, 
equipe de fiscalização e 
ambulância. Nenhuma 
ocorrência grave foi regis-
trada durante todo o evento.

de, bairro Parque Urupês;
13/08 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro);
14/08 - Av. Dom Pedro I, 
bairro Chácara Silvestre;
15/08 - Av. Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 
bairro Vila Jaboticabeiras;
16/08 - Rua Tomé 
Portes Del Rei, bair-
ro Vila São José. 

Trabiju recebe obras de 
reestruturação em Pinda

Festa do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé 
2015 é sucesso de 

público e organização

Taubaté divulga rota 
de fiscalização 

dos radares móveis
 em Taubaté

A empresa Johnson 
& Johnson comunica 
que estão abertas, até 
o dia 08 de setembro, 
as inscrições para o Pro-
grama de Estágio 2016. 
Maior empresa mundial 
no ramo de cuidados com 
a saúde e bem-estar, a 
Johnson & Johnson pos-
sui 100 vagas divididas 
entre as cidades de São 

Paulo e São José dos Cam-
pos. Na capital paulista, 
são 60 vagas disponí-
veis e 40 no interior.
De acordo com a em-
presa, a inovação 
é o foco constante, 
relevante para um proces-
so diferente de seleção. O 
programa de treinamen-
to terá duração de 1 a 2 
anos. Em São Paulo, os 

candidatos participam do 
“One Day Process”, um 
método mais dinâmico, 
que conta com inscrição, 
seleção por testes on-line 
e um único dia de dinâmi-
ca de grupo com entrevis-
tas, no qual o candidato já 
sai sabendo o resultado.
De acordo com pesqui-
sas realizadas pela Cia de 
Talentos, o processo da 
companhia possui 96%1 
de aprovação pelos parti-
cipantes. “Começamos a 
pensar no desenvolvimen-
to profissional desde o pro-
cesso seletivo. Por isso, ao 
final das entrevistas, todos 
os candidatos que partici-
pam das etapas presenciais 
recebem dicas sobre o seu 
desempenho”, comenta 
Danielle Arraes, diretora 
de Recrutamento e Sele-
ção da Johnson & Johnson. 

Johnson & Johnson 
abre inscrições para

 Programa de Estágio 2016
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
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(Ao lado do campo de futebol).
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MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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tembro, 258 e Supermercado Resende
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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

Estão abertas inscrições 
para mais para mais um 
concurso (nº 6/2015), para 
preenchimento de diver-
sos cargos na Prefeitura 
de Taubaté. Os salários 
variam de R$ 1.304,08 a 
R$ 1.768,79, mais adicio-
nais pertinentes para al-
guns cargos (verificar no 
edital). A carga horária é 
de 40 horas semanais. Os 
interessados deverão se 
inscrever exclusivamente 
pela internet, no período 
de 7 de agosto a 3 de se-
tembro de 2015, através 
do site: www.publicon-

sult.com.br, onde também 
se encontra o edital com-
pleto. As taxas vão de R$ 
21,00 a R$ 23,70, depen-
dendo da função. De acor-
do com o edital, o boleto 
da taxa de inscrição deve-
rá ser pago até 4 de setem-
bro de 2015 em qualquer 
agência bancária, através 
de internet banking, ou em 
estabelecimento autoriza-
do a receber pagamento 
de documentos de com-
pensação bancária (casas 
lotéricas, correios, etc.). 
As vagas são para Ajudan-
te de Paramentação, Bra-

çal, Calheiro, Carpinteiro, 
Coveiro, Cozinheiro, Ele-
tricista, Eletricista Sema-
fórico, Encanador, Gari, 
Marceneiro, Mecânico de 
Máquinas, Mecâni-
co de Viatura Leve, 
Mestre de Obras, Mo-
torista, Motorista 
Paramentador, Pedreiro, 
Pedreiro de Acabamen-
to, Pintor, Serralheiro e 
Vidraceiro. As provas 
objetivas estão previs-
tas para 4 de outubro de 
2015 (domingo). Mais 
informações pelo site: 
www.publiconsult.com.br

Prefeitura de Taubaté 
abre mais um concurso 

para diversas vagas

O prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci (PPS), 
entregou na manhã desta 
quarta-feira (5/8), no Paço 
Municipal, no Perequê, 
dois novos veículos para 
o exercício da “Atividade 
Delegada” da Polícia Mi-
litar. Foram entregues um 
veículo Fiat Pálio e uma 
caminhonete cabine du-
pla Nissan Frontier para 
a ronda e atendimento em 
áreas de difícil acesso. O 
investimento foi de apro-
ximadamente R$ 140 mil. 
“A segurança pública é 
uma das nossas priorida-
des. Realizamos um inves-
timento alto no segmento, 
como a Operação Verão, 
Atividade Delegada, veí-
culos e estrutura do Cor-
po de Bombeiros e tam-
bém novas viaturas. Além 
do investimento direto, 
trabalhamos também na 
iluminação pública e nos 
setores da educação e do 
esporte. Tudo para ofere-
cer o máximo de seguran-
ça à nossa cidade. A popu-
lação e o turista têm que se 
sentir seguro em Ilhabela. 
É nosso ofício e obriga-
ção, sempre em parceira 
com o Governo do Esta-
do”, disse o prefeito de 
Ilhabela, Toninho Colucci. 
A solenidade contou com 
a presença dos secretários 
municipais Luizinho Faria 
(Governo), Luiz Biondi 
(Administração), Valdir 

Veríssimo (Serviços Mu-
nicipais), Lídia Sarmento 
(Educação), Nuno Gallo 
(Cultura), professor An-
tonio Cornélio (Esporte), 
Danilo Giamondo (De-
senvolvimento Social), 
Dra. Lúcia Reale Colucci 
(Saúde) e André Miragaia 
(Meio Ambiente). A Câ-
mara de Ilhabela foi re-
presentada pelo presidente 
Adilton Ribeiro e pelos 
vereadores Luizinho Pala-
dino, Carlinhos Oliveira, 
Dr. Thiago Souza e Dra. 
Rita Janete de Oliveira 
Gomes. “Estamos felizes 
por mais uma conquista. 
Trabalhamos juntos, como 
um time. É esse trabalho 
que faz a diferença. Para-
béns prefeito Toninho Co-
lucci por oferecer mais se-
gurança, saúde e educação 
aos cidadãos de Ilhabela”, 
declarou Ribeiro. O pre-
sidente do Conseg (Con-
selho Municipal de Segu-
rança de Ilhabela), Daniel 
Marçal, e o presidente da 
Associação Comercial de 
Ilhabela, Leopoldo Peda-
lini, também prestigiaram 
o evento e representaram 
a sociedade civil.  “Com 
esse investimento, a Pre-
feitura de Ilhabela mostra 
toda a preocupação com a 
segurança pública da nossa 
cidade. Essa estrutura faci-
lita o trabalho do Conseg e 
também da Polícia Militar. 
Parabéns prefeito Toninho 

Colucci”, afirmou Marçal. 
Quem também marcou 
presença na solenidade foi 
o comandante do 1º Pelo-
tão da Polícia Militar em 
Ilhabela, tenente Adriano 
Alves Diniz, acompanha-
do do comandante interino 
do 20° Batalhão da Polícia 
Militar, Sadi Fernando, e o 
tenente Fabrício Ricardo 
Paluri Cunha. “A parcei-
ra entre a Polícia Militar 
e a Prefeitura de Ilhabela 
é de extrema importân-
cia para aumentarmos a 
sensação de segurança 
da população ilhabelen-
se. Com a implantação 
da Atividade Delegada e 
a aquisição dessas duas 
novas viaturas, dobramos 
o efetivo da PM das ruas 
em todos os períodos”, 
disse o tenente Adriano 
Alves Diniz. Vale desta-
car que os veículos serão 
utilizados para o patrulha-
mento previsto pela ativi-
dade delegada, oficializa-
da em 2014 em Ilhabela. 
Com esta lei, os policiais 
militares atuam no ho-
rário de folga e recebem 
uma gratificação da Pre-
feitura, o que tem propor-
cionado um aumento do 
efetivo nas ruas da cida-
de e, consequentemente, 
a ampliação das ações de 
segurança. A Prefeitura 
também tem investido na 
iluminação de vias pú-
blicas e praças da cidade. 

Prefeitura de Ilhabela
entrega viaturas para

atividade delegada da PM

O Ministério das Cida-
des apresentou o ma-
nual de instruções para 
a seleção de beneficiários 
do Minha Casa Minha 
Vida, no âmbito do Pro-
grama Nacional de Habi-
tação Urbana. A iniciativa 
foi publicada no Diário 
Oficial da União . Ação do 
governo federal está pre-
sente em mais de 900 mu-
nicípios com população 
acima de 50 mil habitantes 
e é destinado a famílias 
com renda mensal bruta de 
até R$ 1,6 mil, cadastradas 
e indicadas pelos muni-
cípios participantes. Para 
participar do programa, 
as prefeituras precisam 
firmar o termo de ade-
são com o ministério. 
Já as construtoras inte-
ressadas em participar 
do Minha Casa Minha 
Vida devem apresentar 
projeto aos entes públi-

cos – no caso, estados, 
Distrito Federal e municí-
pios – ou diretamente ao 
Banco do Brasil. Manual: 
A publicação traz informa-
ções sobre como as opera-
ções relacionadas às cotas 
no Fundo de Arrendamen-
to Residencial devem ser 
feitas. São apresentados 
também os critérios de se-
leção dos candidatos ao be-
nefício, o que inclui, entre 
outros, os itens que defi-
nem o perfil de candidatos 
a residências financiadas 
por meio do programa. 
O documento mostra como 
serão feitas a apresentação 
da relação dos candida-
tos e a verificação das in-
formações apresentadas, 
bem como a publicação 
do resultado da seleção, 
além de descrever como 
as operações com recursos 
transferidos ao Fundo de 
Desenvolvimento Social 

devem ser feitas. O pro-
grama financia imóveis 
populares para famílias 
de baixa renda, com sub-
sídio de até 95% do valor. 
De acordo com 
o Ministério das 
Cidades, desde que foi 
criado, em 2009, o pro-
grama já beneficiou mais 
de 9,2 milhões de pesso-
as, com a entrega de 2,3 
milhões de moradias em 
todo o País. Há, no mo-
mento, mais 1,5 milhão 
de residências em constru-
ção. No dia 5 de agosto, a 
presidenta Dilma Rousse-
ff anunciou que 3 milhões 
de unidades habitacionais 
serão contratadas na nova 
fase do programa, que tem 
início no dia 10 de setem-
bro. Segundo ela, não há 
hipótese de o progra-
ma acabar em decor-
rência das dificuldades 
econômicas do País.

Manual dará instruções 
para beneficiários do

Minha Casa Minha Vida

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Lorena co-
munica que a partir desta 
semana estão abertas as 
inscrições para os cursos 
oferecidos pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Lorena. Serão oferecidas 
vagas para os cursos de 
Artesanato, Manicure-Re-
ciclagem para Profissio-
nais e Padaria Artesanal. 

Os interessados podem se 
inscrever entre na sede do 
Fundo Social  no horário 
entre 12h30 e 17h30. No 
momento da inscrição, é 
necessário apresentar o 
RG e caso seja partici-
pante do programa Bolsa 
Família, estar munido do 
número do NIS (Número 
de Identificação Social). 
Neste mês também terão 

início cursos de Corte e 
Costura, Assistente de 
Cabeleireiro e Manicure 
para iniciantes, porém, as 
turmas estão completas, 
devido a lista de espera 
das inscrições do último 
semestre. Fundo Social 
de Solidariedade de Lo-
rena tem seu endereço 
na Avenida Godói Neto, 
480, no Bairro Olaria. 

Fundo Solidariedade de 
Lorena abre vagas para 

cursos gratuitos
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O Sebrae-SP promove 
atividades para empre-
sários e pessoas interes-
sadas em abrir um negó-
cio neste mês na ACIT 
(Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté).
De 17 a 21, 
será  realizado pela 
primeira vez na cida-
de o curso “Na Medi-
da – Gestão Financeira”, 
que trará dicas para 
o gerenciamento efi-
ciente das finanças, 
tendo como base as princi-
pais dúvidas e dificuldades 
observadas nas empresas. 

No dia 31, a ACIT recebe 
a palestra “Planejando a 
Abertura da sua Empresa”.  
Os empreendedores de 
Taubaté também podem 
tirar dúvidas sobre ges-
tão de negócios no PAE 
(Posto de Atendimento ao 
Empreendedor) de Tauba-
té (Rua Armando Salles 
de Oliveira, 457, Centro), 
de segunda a sexta. O 
PAE é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté.
Programação do Se-

brae-SP em Taubaté
C u r s o
17 a 21/8 – 18h às 
22h. Tema: Na Medi-
da – Gestão Financeira
(Investimento: R$ 260)
P a l e s t r a
31/8 – 15h às 17h. Tema: 
Planejando a Abertura da 
sua Empresa (gratuita)
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Vagas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones 0800 570 0800 
e (12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Sebrae-SP realiza 
atividades em Taubaté

Programa funciona como 
uma agência de empre-
go gratuita é gerenciado 
pela Secretaria do Em-
prego e Relações do Tra-
balho (SERT) O progra-
ma Emprega São Paulo/
Mais Emprego  comuni-
ca  nesta semana a oferta 
de 5.913oportunidades de 
emprego em todo o Es-
tado de São Paulo. Entre 
as mais ofertadas estão as 
oportunidades para  auxi-
liar de limpeza, auxiliar 
de produção, atendente de 
loja, costureiro (a), corre-
tor de imóveis estoquista, 
mecânico, operador de cai-
xa, pedreiro recepcionista, 
soldador, telemarketing e 

A Prefeitura de Ubatu-
ba vem a público prestar 
esclarecimentos referen-
tes à Ação Civil Públi-
ca de número 0004752-
10.2015.8.26.0642 do 
Ministério Público do 
Estado de São Paulo e à 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Câmara 
Municipal de Ubatuba:
Ao assumir a gestão de 
Ubatuba, o governo mu-
nicipal encontrou os ser-
viços do Sistema Único 
de Saúde em condições 
precárias: eram 12 mé-
dicos para atender toda a 
população nos postos de 
saúde, equipamentos e 
veículos sucateados, re-
passes federais suspensos 
por irregularidades, fila 
de exames diversos com 
aproximadamente 2 mil 
mulheres na espera por 
mamografias, poucos fun-
cionários concursados, pa-
cientes oncológicos e de 
hemodiálise transportados 
em condições desuma-
nas, falta de medicamen-
tos e ausência de médi-
cos especialistas na rede.
A partir de 2013, a Pre-
feitura priorizou os inves-
timentos e iniciativas no 
setor: dobrou o número 

vendedor (a). O programa 
funciona como uma agên-
cia de emprego gratuita é 
gerenciado pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE). Para ter acesso às 
vagas e aos programas de 
qualificação da SERT, bas-
ta acessar o site  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br , 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer 
a um Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e Car-
teira de Trabalho. Apren-
diz Paulista - Coordenado 

de médicos nos postos, 
contratou mais dez médi-
cos especialistas, recupe-
rou os recursos federais 
para a Estratégia de Saú-
de da Família, dobrou a 
compra e distribuição de 
remédios, humanizou o 
transporte de pacientes 
oncológicos e de hemo-
diálise com a licitação de 
empresa especializada, ze-
rou a fila da mamografia 
e aumentou o número de 
exames laboratoriais de 11 
mil para 25 mil por mês.
Além disso, reduziu a 
mortalidade infantil, am-
pliou o número de vaci-
nas aplicadas, combateu 
a epidemia de dengue 
sem registro de óbito, re-
formou postos de saúde e 
implantou um novo pos-
to no bairro da Lagoinha 
para melhorar o atendi-
mento na região sul. Re-
centemente, o setor ainda 
foi contemplado com mais 
de 500 novos equipamen-
tos e 150 novos funcioná-
rios concursados, que irão 
garantir de forma perma-
nente o direito universal 
à saúde com qualidade.
Sobre a Ação Civil Pú-
blica, esclarecemos que 
a contratação da organi-

pela SERT, o Aprendiz 
Paulista foi desenvolvido 
para promover a vivên-
cia e inserir os alunos dos 
cursos técnicos do Centro 
Paula Souza (ETECs) no 
mercado de trabalho, di-
vulga nessa semana 76va-
gas. Entre os destaques, 
estão sete vagas para o 
curso de administração em 
Embu Mirim, cinco para o 
de logística em Guarulhos 
e outras duas oportunida-
des para o curso de cozi-
nha na Zona Leste. Para 
mais informações sobre o  
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego e outras ações da 
SERT, acesse: www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br.

zação social seguiu os 
preceitos legais vigen-
tes e foi discutida com 
o Conselho Municipal 
de Saúde (COMUS). Os 
questionamentos admi-
nistrativos apontados se 
referem ao período de 
transição e, em sua maio-
ria,  já estão solucionados. 
Os recursos investidos são 
acompanhados pela Se-
cretaria da Fazenda, pela 
Controladoria do Mu-
nicípio e pelo COMUS. 
Sobre a CPI, a Prefeitu-
ra reconhece o papel da 
Câmara Municipal de fis-
calização do executivo e 
sua total autonomia, en-
tretanto, entende que al-
guns vereadores buscam 
desconstruir o trabalho de 
reestruturação do Sistema 
Único de Saúde, com a 
finalidade de desgastar a 
atual gestão,  antecipando 
a disputa eleitoral de 2016. 
A Prefeitura reafirma 
seu compromisso com 
a saúde pública, seguirá 
trabalhando para supe-
rar as dificuldades her-
dadas e para consolidar 
e ampliar os avanços al-
cançados desde 2013. 
Ubatuba, 11 de 
agosto de 2015

Programa Mais Emprego 
oferece 5.913 vagas de

emprego no Estado

Nota Oficial - Ação Civil 
Pública - CPI da Saúde
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A prefeitura de Monteiro 
Lobato, através da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social, deu início a dis-
tribuição das novas car-
teirinhas para as famílias 
beneficiárias do programa 
estadual viva leite. Esta 
ação faz parte do projeto 

O CPIC - Centro de Prá-
ticas Integrativas e Com-
plementares - irá atender 
a população em nova sede. 
A inauguração do espaço 
acontece nesta terça-feira 
, às 19 horas. As ativida-
des do CPIC passam a ser 
desenvolvidas na Avenida 
Albuquerque Lins, núme-
ro 245, São Benedito. O 
atendimento é realizado 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 17 horas.
Com essa mudança de es-
paço a equipe poderá aten-
der melhor a população. 
No novo local haverá uma 
horta ampla e também plan-
tio de plantas medicinais.
O CPICI oferece vá-

de aprimoramento e mo-
nitoramento dos benefí-
cios sociais concedidos 
as famílias do município 
que visa propiciar maior 
segurança, agilidade e 
transparência na conces-
são e distribuição do be-
nefício. As famílias be-

rias atividades à po-
pulação, tais como: 
lian gong, meditação, 
arteterapia, tai chi pai lin, 
oficinas de cozinha sau-
dável, atendimento ho-
meopático, atividades 
educacionais de lazer, te-
rapêuticas, entre outras.
Para participar das ativi-
dades basta ir ao CPIC e 
obter as informações na 
recepção sobre os dias e 
horários. Algumas pesso-
as também são encami-
nhadas ao CPIC por meio 
das unidades de saúde.
“Para algumas atividades 
como a meditação, a ar-
teterapia, a pessoa vai ser 
encaminhada pelo próprio 

neficiárias do programa 
viva leite devem retirar 
a carteirinha na secreta-
ria de desenvolvimento 
social de segunda a sexta 
feira das 08h00 às 12h00 
e das 13h00 às 17h00. 
Para maiores informa-
ções ligue: (12) 39791498

CPIC. Por exemplo, uma 
pessoa que passe pelo mé-
dico homeopata ela pode 
ser encaminhada para uma 
meditação, para a artete-
rapia, para o lian gong. 
Porque nós trabalha-
mos com uma visão in-
terdisciplinar, onde to-
das as atividades se 
complementam”, afirma 
a responsável pelo CPIC.
Outras atividades em que 
a população também pode 
participar são as REPs - 
Rodas de Estudo de Plan-
tas, GETIs - Grupos de 
Estudo e Trabalho Inter-
disciplinar , Garra - Grupo 
de Reeducação Alimentar 
e da Terapia Comunitária.

A Secretaria de Desenvolvimento 
Social distribui novas carteirinhas 
no Viva Leite em Monteiro Lobato

Prefeitura de Pinda
inaugura nova sede

do CPIC

Em Campos do Jordão, 
o Programa Direção Se-
gura, coordenado pelo 
DetranSP autuou 10 mo-
toristas , dentre 125 que 
foram submetidos ao teste 
do etilômetro. A ação inte-
grada foi promovida entre 
a noite de sexta-feira (7) 
e a madrugada de sábado 
(8/8). Ao todo, 125 con-
dutores foram submetidos 
ao teste do etilômetro (co-
nhecidos por bafômetro). 
A operação é uma ação 
integrada que envolve 
equipes do Detran.SP, das 

O baixista Bira, do Sex-
teto do Jô, será a princi-
pal atração desta semana 
da 3ª edição do Taubaté 
Shopping Jazz Festival, 
evento programado para 
todo o mês de agosto com 
música de qualidade. Na 
última edição, cerca de 7 

polícias Militar, Civil e 
Técnico-Científica, e do 
Corpo de Bombeiros. Pela 
Lei Seca (lei 12.760/2012) 
- também conhecida como 
tolerância zero - todos os 
motoristas flagrados em 
fiscalizações têm direito 
a ampla defesa, até que a 
CNH seja efetivamente 
suspensa. Se o condutor 
voltar a cometer a mesma 
infração durante o proces-
so administrativo, o valor 
da multa será dobrado. As 
blitze foram realizadas na 
avenida Januário Miraglia. 

mil pessoas prestigiaram 
shows com grandes vozes 
do jazz. O Festival tornou-
se referência em jazz e 
blues na cidade com qua-
tro shows durante o mês e 
grandes intérpretes. Nesta 
semana, sobem ao palco 
o músico Bira, integrante 

Do total, seis condutores 
foram autuados por em-
briaguez ao volante e terão 
de pagar multa no valor 
de R$ 1.915,40 erespon-
der a processo adminis-
trativo junto ao Detran.
SP para a suspensão do 
direito de dirigir por 12 
meses. Um desses moto-
ristas apresentou índice a 
partir de 0,34 miligramas 
de álcool por litro de ar 
expelido no teste. Além 
das penalidades acima, 
responderá na Justiça por 
crime de trânsito e, se con-
denado, poderá cumprir 
de seis meses a três anos 
de prisão. No caso dos 
outros quatro condutores 
autuados de acordo com 
o artigo 277 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) 
houve a recusa em realizar 
o teste do etilômetro. Eles 
também receberão multa 
de R$ 1.915,40 e respon-
derão a processo adminis-
trativo junto ao Detran.SP 
para a suspensão do direi-
to de dirigir por 12 meses.

do Sexteto do Programa 
do Jô e a Banda BBJAZZ, 
acompanhados sempre por 
artistas renomados da atu-
alidade. Os shows são gra-
tuitos e acontecem na pra-
ça de eventos do Taubaté 
Shopping, a partir das 
20h. No dia 12 de agosto, 
a apresentação é de Leo 
Maia, filho do músico ca-
rioca Tim Maia e que fez 
muito sucesso na última 
vez em que esteve no Fes-
tival. Dia 13 de agosto é a 
vez do Bluesman J.J. Ja-
ckson, acompanhado do 
mestre de cerimônia, Bira 
do Jô. Já no dia 19, sobe 
ao palco o cantor Fernan-
do Rios. No dia 20, quin-
ta-feira, é a vez de Tony 
Gordon encantar com 
sua voz inconfundível.

Programa Direção Segura
em Campos do Jordão

autua 10 motoristas
Bira do Jô e convidados

se apresentam em festival 
de jazz em Taubaté

O investimento é contra-
partida de uma empresa 
que foi beneficiada com 
a doação de área para sua 
instalação no município 
A Prefeitura de Taubaté 
promoveu a entrega da re-
vitalização concluída do 
Ginásio de Esportes do 
Parque Monteiro Lobato.  
O ginásio esportivo fica na 
av. Charles Schneider, no 
bairro Vila Costa. As no-
vas dependências esporti-
vas foram contempladas 
com reformas nos banhei-

A 5ª edição da Feira do 
Empreendedor do Sebra-
e-SP  está com inscrições 
abertas para expositores. 
Os interessados já po-
dem fazer as inscrições 
para participar do even-
to que vai acontecer no 
Pavilhão do Anhembi, 
zona norte da capital, 
no período de 20 e 23 
de fevereiro de 2016,
A Feira do Empreende-
dor é um espaço onde 
os empresários buscam 
soluções para o incre-

ros, na parte hidráulica 
e elétrica, pintura geral, 
iluminação noturna, gra-
des e alambrados novos, 
além de toda a preparação 
estrutural de uma quadra 
poliesportiva e de dispo-
sitivos de segurança. De 
acordo com a Secretaria 
de Esportes, a reforma 
faz parte de um pacote 
de quadras que serão re-
vitalizadas nos bairros. O 
investimento é uma con-
trapartida de uma empresa 
que foi beneficiada com 

mento de negócios já 
existentes ou ainda rece-
bem dicas para a abertura 
de abertura de empresa. 
Em um espaço de 30 mil 
metros quadrados no 
Pavilhão do Anhembi, 
cerca de 400 empre-
sas irão expor seus 
produtos e serviços.
Vale ressaltar ainda a 
oportunidade para con-
sultorias individuais, 
acompanhar palestras, 
conhecer tendências e fa-
zer a formalização como 

a doação de área para sua 
instalação no município. 
A empresa vai investir R$ 
1,8 milhão nas reformas 
das praças esportivas, sem 
custos aos cofres públicos. 
Até o momento, além 
do Monteiro Lobato,  já 
foram reformados e en-
tregues à população os 
ginásios de esportes 
dos bairros Imaculada, 
CTI, Belém, Baronesa, 
Parque São Luís, Guri-
lândia, Vila Marly, Qui-
ririm, Bonfim e Emecal.

MEI (Microempreende-
dor Individual), além de 
obter informações sobre 
microcrédito e orientações 
referentes à melhoria na 
gestão do negócio próprio.
 “A feira deve reunir mais 
de 120 mil pessoas no ano 
que vem, já que a partici-
pação do público cresce 
a cada edição. Em 2015, 
104 mil pessoas visitaram 
o evento – 27% a mais que 
em 2014”, afirma Bruno 
Caetano, diretor-superin-
tendente do Sebrae-SP.

Taubaté entrega revitalização 
do ginásio Parque
Monteiro Lobato

Abertas inscrições para 
a 5ª edição da Feira do 

Empreendedor do Sebrae-SP


