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A GAzetA dos Municípios

O corredor de Pindamo-
nhangaba, Márcio Nunes 
da Silva de 37 anos, fatu-
rou duas medalhas no Tro-
féu Brasil Master de Atle-
tismo, que aconteceu em 
Belo Horizonte entre os 
dias 4 a 7 de junho. Márcio 
garantiu uma medalha de 
prata na prova de 110 me-
tros com barreiras e uma 
de bronze no 400 metros 
com barreiras.  Essa foi sua 
primeira competição des-
de julho do ano passado. 
Márcio contraiu coquelu-
che, teve que abrir mão de 
disputa o Campeonato Sul 
Americano na Colômbia e 
quase viu sua carreira de 
corredor acabar.  A doença 
fez com que ele perdes-
se metade da potência do 
pulmão e condicionamen-
to físico. “Após disputar 
o Campeonato Brasileiro 
em julho do ano passado, 
fui internado e descobri 
que estava com coquelu-

O Balcão de Empregos 
de Taubaté está com 43 
vagas disponíveis para 
diferentes áreas de atua-
ção. São oportunidades 
para meio oficial de cozi-
nha, ajudante de cozinha, 
auxiliar de enfermagem, 
auxiliar de limpeza, bra-
çal, confeiteiro, cozinha 
com experiência em de-
rivados do milho, labo-
ratorista (Biologia/Bio-
medicina), marceneiro, 

che. Foram 7 meses de 
tratamento que impossi-
bilitaram que eu pudesse 
participar de competições. 
Fiquei desesperado, mas 
meu técnico me colocou 
pra cima e disse que íamos 
achar um jeito de passar 
por isso”, relata. Por conta 
das limitações, Márcio tro-
cou as pistas pela piscina. 
Ele conta que treinava 
todos os dias e foi mui-
to incentivado a vencer a 
doença e voltar as pistas. 
Dois meses depois, vol-
tou a correr aos poucos 
e aumentando a carga de 
treinos orientado pelo 
médico. O tratamento foi 
até fevereiro deste ano. 
“O Márcio é uma pessoa 
que se cobra muito como 
atleta. Quando o médico 
disse que ele teria que para 
de correr, eu o incentivei 
a procurar uma segunda 
opinião e passar por isso. 
Ele é um cara determinado 

médico do trabalho, nu-
tricionista, projetista com 
experiência em promob, 
projetista elétrico com 
experiência em quadro de 
distribuição e autocad e 
técnico de enfermagem. 
As vagas são exclusi-
vas para munícipes de 
Taubaté e para concorrer 
o candidato deve com-
parecer pessoalmente 
no Balcão de Empregos 
e fazer o cadastro, sen-

e poderia vencer aquela di-
ficuldade e foi o que acon-
teceu. Demorou para ficar 
bom, mas agora está aí de 
novo com medalha no pei-
to”, comemora o treinador, 
Luís Eduardo Ambrósio. 
A sua participação do 
Troféu Brasil foi sem 
muitas expectativas. 
Márcio relata que estava 
contente só de ter a chan-
ce de competir de novo. 
Agora, sua próxima com-
petição será os Jogos Re-
gionais, que acontecem no 
próximo mês em Taubaté, 
e depois deve ir para o Sul 
Americano em Porto Ale-
gre, e ainda há chances 
de participar do Mundial, 
que vai acontecer na 
França. Para participar 
dessa competição, o cor-
redor recebeu o apoio da 
Secretaria de Esportes,
 Acquademia,Casa do 
Escapamento, Neto Je-
ans e da SportElite.

do necessária a apre-
sentação do currículo, 
RG e CPF, carteira de tra-
balho e comprovante de 
endereço. A orientação é 
que o cadastro deve ser atu-
alizado a cada seis meses. 
O Balcão de Empregos fica 
na Praça Felix Guisard, 11 
- Centro (prédio da CTI). 
O horário de funciona-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. O 
telefone é (12) 3621-6043.

Corredor de Pinda
fatura duas medalhas 

no Troféu Brasil de
Atletismo

Balcão de Empregos de 
Taubaté oferece

43 vagas em
diversas áreas

Durante dois dias, 
mais de 250 alunos 
das escolas Coronel 
Domingues de Castro e 
Professor Waldemar Ro-
drigues visitaram o Espa-
ço da Energia Inteligente 
Os alunos do 5º e 7º anos 
do ensino fundamen-
tal de duas escolas mu-
nicipais de São Luís do 
Paraitinga tiveram uma 
aula diferente esta se-
mana. Eles deixaram a 
sala de aula e visitaram o 
Espaço da Energia Inteli-
gente localizado no cen-
tro da cidade. No local, 
os estudantes receberam 
orientações de economia 

de energia e de seguran-
ça. Além disso, conhe-
ceram todas as tecnolo-
gias aplicadas no Projeto 
Cidade Inteligente. As vi-
sitas ocorreram nos perío-
dos da manhã e tarde e a 
última turma irá participar 
das atividades oferecidas 
pela Elektro nesta quarta-
feira (10/06). O Espaço 
Energia Inteligente fica na 
rua 31 de Março, na Praça 
do Coretinho e fica aber-
to ao público de terça a 
sexta-feira das 9h ás 19h. 
Sábados e domingos, das 
9h às 15h. Sobre o projeto 
Cidade Inteligente Para o 
Projeto Cidade Inteligen-

te foram investidos R$ 18 
milhões na cidade de São 
Luiz do Paraitinga para 
beneficiar 16 mil pessoas. 
O projeto visa mobilizar 
toda a comunidade do mu-
nicípio para uma mudança 
comportamental e cultural, 
permitindo que tenha uma 
cidade rica em tecnologias 
de informação e comuni-
cação. Por meio de equi-
pamentos como painéis 
solares, medidores inteli-
gentes, lâmpadas de LED 
e veículos elétricos, os 
moradores terão mais eco-
nomia de energia, gerando 
menor impacto ambiental 
e mais qualidade de vida.

Estudantes de Escolas
Municipais de São Luís

do Paraitinga
Conhecem Tecnologias do
Projeto Cidade Inteligente

Os estudantes interessados 
em conseguir uma bolsa 
de estudo pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
para dois cursos técnicos 
tem até o dia 18 para reali-
za a inscrição no Setor de 
Protocolo da Prefeitura ou 
Subprefeitura, em Moreira 
César, das 8h às 17h. De 
acordo com o edital, para 
concorrer à bolsa é neces-
sário estar cursando ou ter 
concluído o 3º ano do En-
sino Médio, residir no mu-
nicípio há no mínimo dois 

anos e a renda familiar, por 
pessoa, deve ser de até um 
salário mínimo. Os inte-
ressados devem levar RG, 
comprovante de residência 
no município há pelo me-
nos dois anos, certificado 
de conclusão ou declara-
ção escolar, comprovante 
de renda de todos os mo-
radores da residência, em 
caso de desempregado ou 
autônomo pode ser decla-
ração de renda individual. 
As pessoas que possuem 
deficiência deverão de-

clarar a condição no ato 
da inscrição e indicar a 
necessidade de prova am-
pliada e/ou acessibilidade. 
Os candidatos irão fazer 
uma avaliação com ques-
tões objetivas de Língua 
Portuguesa, Matemática, 
Conhecimentos Gerais 
e Atualidades no dia 21, 
deste mês, no Colégio Co-
mercial Dr. João Romeiro, 
localizado na rua Senador 
Dino Bueno, 119, centro. 
O início será às 9 horas 
e término às 12 horas.

Inscrições para bolsas de
estudos da Prefeitura de

Pinda seguem até o dia 18
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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

Curiosidades

Está parado há muitos anos na ONU um projeto de um novo calendário em que todos 
os meses começariam em domingo e terminaria em sábado. Cada dia de cada mês 
cairia sempre no mesmo dia da semana. Teria 13 meses de 28 dias. O novo mês teria 
o nome de Sol e seria intercalado entre junho e julho.
***
A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o se-
guinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de abril. 
Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em grupos 
que vão de 8 a 40 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 quilos e 
podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta de alimento 
podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 a 8 anos e a faze 
adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 15 anos nas fêmeas. São duas as espécies 
reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e os pardos. Os 
primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os ouros próximos aos 
vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, 
batendo no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre 
os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil para os caçado-
res, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade continuam na busca 
desses animais.

Humor

O homem pediu agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando fardos pesa-
dos. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, mas viver 60 anos é muito. Dá-me apenas 
30 anos. 
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu melhor amigo. 
Comerás os ossos que eles te jogarem, viverás 30 anos e serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei ossos, mas viver 30 anos é 
muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás 
divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, mas viver 
20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, usarás sua 
inteligência para te sobrepor aos demais animais e a natureza. Dominarás o mundo 
e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos animais, mas 
viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, os 10 anos que o ca-
chorro não quis e também os 10 anos que o macaco dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como homem, casarás 
e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as contas e carregando fardos, 
serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos como cachorro, vigiando a casa e de-
pois ficarás velho e viverás mais 10 anos como macaco, pulando de casa em casa de 
um filho para outro e fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

Desafio na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que 
os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se pre-
ocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerantes 
eram devolvidas à loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas 
e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, 
porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A energia solar é eólica é que realmente 
secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido 
dos seus irmãos mais velhos e não precisavam comprar roupas novas. Quando em-
balávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para 
protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico que duram cinco sé-
culos pra começar a se degradar. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés 
de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de 
papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizzaria 
mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente no nosso 
tempo, você tem toda razão!

Pensamentos, provérbios e citações

O futuro é comprado pelo presente.

O homem é o único animal que faz bagunças.

Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.

Espero que meu silêncio fale por mim.

A utopia de hoje será a realidade de amanhã.

MISCELÂNEA

Após índios e bandeirantes, 
ouro e escravos, no Sertão do 
Alto do Sapucaí Mirim em 
1785 foi concedida a primeira 
sesmaria da região pela Capi-
tania de São Paulo. Um confli-
to se instalou por muitos anos, 
por causa da disputa da divi-
sa entre as Capitanias de São 
Paulo (1714) e Minas Gerais 
(1720). Sertão do alto da Serra 
para os Paulistas que não acei-
tavam a divisa, e para os mi-
neiros, seria no alto da Serra 
da Mantiqueira, região denomi-
nada Sertão de Camanducaia.
Em 1809, foi aberto um cami-
nho pelos mineiros em terras 
habitadas pelos paulistas da 
Vila de Pindamonhangaba que 
já possuíam as Sesmarias na 

região, mas logo foi fechada 
pelo então Capitão Mor Ig-
nácio Marcondes do Amaral
.Após um acordo amigável em 
1811, ficou combinado que 
continuaria aberta a estrada 
com uma guarda mantida por 
São Paulo no lugar denomina-
do sertão em terras de Claro 
Monteiro do Amaral, cerca de 
10 km acima de Sapucaí Mirim.
Na região onde existe hoje a Ci-
dade de Sapucaí Mirim, estabe-
leceram-se diversos moradores 
sob a proteção do Capitão Ma-
noel Furquim de Almeida, repre-
sentante de Minas. Essas terras 
eram reclamadas pelo paulista 
Inácio Caetano Vieira de Car-
valho, antigo sesmeiro, que 
conseguiu reavê-las em 1813 

com ntervenção da câmara de 
Pindamonhangaba a seu favor.
Em abril do ano seguinte, houve 
um contra movimento por par-
te de Minas retirando a guarda 
do local combinado e, em julho 
foi instalado um quartel no alto 
da Serra da Mantiqueira . Em 
31 de agosto do mesmo ano, a 
Câmara de Pindamonhangaba 
obrigou os mineiros a retira-
rem o quartel, que ficou aban-
donado até novembro quando 
foi queimado pelas autoridades 
de Pindamonhangaba. A deno-
minação “Quartel Queimado” 
figura nos documentos de 1847 
e no mapa de Minas de 1855.
Com a abertura oficial da es-
trada em 1811, ligando as duas 
Capitanias, a região começou 
a prosperar. Com a fundação 
da Freguesia de São Bento 
do Sapucaí em 1828, as ter-
ras do alto da Serra ficaram 
pertencendo à nova freguesia.
Foram feitas muitas doações 
para a Capela de Santo An-
tonio no local denominado 
Fazenda Pinhal. A mais co-
nhecida delas ocorreu em 11 
de de abril de 1856, quan-
do o senhor Antonio José de 
Oliveira e sua mulher doaram 
terras ao santo de devoção.
Após cem anos de submissão, 
os descendentes dos antigos 
povoadores decidiram con-
quistar a independência. O an-
tigo Bairro do Pinhal dependia 
unicamente de São Bento do 
Sapucaí, mas graças aos esfor-
ços de heróis pinhalenses, após 
demandas judiciais, comemo-
rou-se a emancipação em 1960. 
Dessa data em diante a nova 
cidade prosperou e transfor-
mou-se no “Charme da Serra”.

Parabéns Santo
Antônio do Pinhal

13 de junho 154  anos

Sua fundação ocorre em 1666, 
quando os primeiros ocu-
pantes ali chegaram. Mas 
suas origens não param aí… 
O hoje conhecido município 

de Paraibuna tem suas origens 
ligadas à ocupação dos bandei-
rantes, ocorrida no século XVII. 
Vale também ressaltar, que boa 
parte de sua formação histórica 

está ligada à primeira sesmaria 
doada em suas terras, no ano 
de 1773, ocasião em que fora 
então fundada pelo governador 
de São Luiz do Paraitinga, Ma-
nuel Antônio de Carvalho. Este 
Governador passou, então, a 
controlar os dois núcleos (São 
Luiz do Paraitinga e Paraibu-
na), de forma que o núcleo re-
cebe o título de vila em 1832, 
com o nome de “Santo Antônio 
da Paraibuna” e, em 1857 já era 
cidade. Décadas após, Paraibu-
na começa a se desenvolver na 
metade do século XIX, com a 
cultura de café. Posteriormente, 
Paraibuna assistiu a construção 
das barragens da CESP (Com-
panhia Energética de São Pau-
lo. Hoje, a cidade busca novas 
possibilidades com o uso da 
represa para atividades recreati-
vas e educacionais, em especial 
educação e conscientização am-
biental, tais como atividades de 
Turismo Rural, Ecológico, Náu-
tico, Gastronômico e Histórico.

Parabéns Paraibuna
13 de junho 349  anos
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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
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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.
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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-

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 

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.

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


