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Manifestantes foram as 
ruas em várias cidades da 
região novamente neste 
domingo para protestar 
contra o governo e pedir 
o impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff. O 
número de participantes 
foi menor do que na ma-
nifestação realizada em 15 
de março. As cidades que 
mais tiveram movimento 
foram São José dos Cam-
pos, Jacareí e Taubaté. Em 
São José dos Campos, a 
manifestação durou cerca 

de 3 horas. O grupo se reu-
niu na Praça Afonso Pena, 
depois saiu em caminhada 
pelas ruas do centro e ter-
minou no Parque Vicenti-
na Aranha.Cerca de 2 mil 
pessoas participaram do 
ato. Em Taubaté, a mani-
festação rodou as ruas do 
centro e terminou na Pra-
ça Dom Epaminondas por 
volta de 17h. A Polícia Mi-
litar calculou que cerca de 
mil pessoas participaram 
do protesto.Já em Jacareí, 
o protesto aconteceu no 

horário da manhã e seguiu 
pelas ruas da região cen-
tral, terminando no Parque 
da Cidade, onde os mani-
festantes cantaram o hino 
nacional.Os organizadores 
informaram que cerca de 2 
mil pessoas participaram 
do ato, porém a Polícia Mi-
litar informou que foram 
em torno de 400 pessoas. 
A manifestação foi organi-
zada na internet pelo grupo 
“Vem Pra Rua”. De acordo 
com a PM, o ato foi pací-
fico em todas as cidades.

Manifestação reúne
milhares de pessoas em 

diversas cidades da
região

A Prefeitura de Santa 
Branca abriu inscrições 
para concurso público 
com o intuito de preencher 
vagas em diversos seto-
res. As oportunidades são 
para ensino fundamental 
incompleto até superior, 
com salários variam de 
R$ 788,00 a R$3500,00. 
Os interessados deve se 

inscrever até o dia 27 de 
abril exclusivamente pelo 
site www.consesp.com.br, 
empresa responsável pela 
organização do concurso. 
A taxa para inscrição va-
ria entre R$ 25 a R$ 45, 
de acordo com o cargo 
escolhido.  Após preen-
chimento do formulário 
de inscrição, imprima o 

boleto e pague o valor 
correspondente em qual-
quer banco. Não serão 
aceitos recolhimentos em 
caixas eletrônicos, pos-
tos bancários, transferên-
cias e por agendamento. 
O candidato que não tiver 
acesso próprio à internet 
poderá efetuar sua inscri-
ção por meio de serviços 
públicos, como: Programa 
AcessaSP ou Telecentro 
Comunitário, localizado 
no centro da cidade.  As 
provas serão realizadas 
no dia 24 de maio em dois 
horários, às 9h e 14h30. 
Já os cargos com provas 
práticas serão realizadas 
em data, locais e horários 
a serem divulgados por 
meio do edital após resul-
tado das provas objetivas. 

Prefeitura de Santa 
Branca abre inscrições 
para concurso público

As três cidades da Ser-
ra da Mantiqueira, no 
Vale do Paraíba pau-
lista estarão sediando a 
3ª edição do Festival de 
Gastronomia da Monta-
nha. O evento será reali-
zado durante um mês em 
Campos do Jordão, Santo 
Antônio do Pinhal e São 
Bento do Sapucaí, entre 
10 de abril a 10 de maio.
 De acordo com a empresa 
Aquarius Consulting, de 
Campos do Jordão, pro-
motora do festival, o ob-
jetivo é o de estimular o 
turismo gastronômico do 
lado paulista da Serra da 
Mantiqueira. A programa-
ção visa resgatar receitas 
populares, com a valori-
zação dos produtos regio-
nais, como pinhão, cerve-
ja, chocolate, queijos, truta 
e shitake, entre outros.
O Festival de Gastrono-
mia da Montanha contará 
com a participação de 15 
restaurantes que servi-
rão pratos especiais nas 
três cidades. Batizados de 
“Festins”, serão almoços e 

jantares com receitas cria-
das pelos chefs especial-
mente para a ocasião. Para 
facilitar a vida dos clientes, 
as reservas poderão ser 
feitas no site do evento.
A Aquarela de Sabores do 
Festival de Gastronomia 
da Montanha é composta 
pelos seguintes produtos 
regionais: Pinhão, Cerve-
ja, Arroz Preto, Banana, 
Chocolate, Cachaça, Ga-
linha Caipira, Cordeiro,  
Café, Mel e Derivados, 
Queijos, Shitake, Frutas 
Vermelhas, Castanha Por-
tuguesa,  Truta e Milho.
As outras novidades desta 
edição são a “Via Gastro-
nômica Aquarela de Sabo-
res da Montanha”, que é 
um circuito de restauran-
tes servindo pratos com 
os ingredientes regionais, 
e o “Paladar Crítico”, um 
encontro entre culinaris-
tas, gourmands, alunos de 
gastronomia e chefs como 
Elisa Fernandes, vencedo-
ra do Masterchef, Michel-
le Peretti e Murillo Car-
valho, no dia 11 de abril.

Programação - Tal como 
nas edições anteriores, 
haverá o Concurso Cul-
tural de Receitas e o Nú-
cleo de Conhecimento, 
que contará com a parti-
cipação de 13 profissio-
nais especializados e 11 
Chefs, dentre eles o pa-
raense Thiago Castanho.  
O Núcleo do Conhecimen-
to oferecerá 760 vagas de 
qualificação gratuita aber-
ta a todos os interessados, 
com o apoio educacional 
do Centro Universitário 
Senac - Campos do Jordão.
Parceiros - 
O festival conta com o 
apoio educacional do 
Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão, 
e o apoio institucional do 
Sebrae de Guaratingue-
tá, de Campos do Jordão 
e Região, do Convention 
& Visitors Bureau, da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Campos 
do Jordão e da Prefeitu-
ra Municipal de Campos 
do Jordão. O apoio cultu-
ral é da Gourmet a Dois.

Cidades da Mantiqueira 
sediam 3ª edição do

Festival de Gastronomia 
da Montanha

A Prefeitura de Tauba-
té abre inscrições para 
o preenchimento de 29 
vagas temporárias de 
profissionais para a Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social. 
As vagas são para funções 
de nível médio e superior 
e os salários vão de R$ 
1.224,49 a R$ 2.325,17. 
As inscrições serão fei-
tas somente via inter-
net, através do site www.
taubate.sp.gov.br, no pe-
ríodo das 9h do dia 13 de 
Abril de 2015 às 18h do 
dia 16 de Abril de 2015. 

O valor da inscrição é de 
R$ 40 para assistente so-
cial, R$ 30 para cuidador 
e R$ 20 para orientador 
social. A data limite para 
o pagamento das inscri-
ções será dia 17 de Abril. 
O candidato ainda deve-
rá verificar a confirmação 
de sua inscrição no site 
da prefeitura. O candidato 
portador de deficiência de-
verá requerer à Comissão 
do Processo Seletivo, no 
prazo máximo de 48 horas, 
após o pagamento da sua 
inscrição, as adaptações 
que se fizerem necessárias 

em função das suas limi-
tações físicas. O portador 
de necessidades especiais 
deverá juntar ao requeri-
mento, o atestado médico 
que comprove a neces-
sidade declarada. A data 
do documento deverá ser 
inferior a 90 dias da data 
do requerimento. O pro-
cesso seletivo será realiza-
do, em etapa única, às 9h, 
do dia 3 de Maio de 2015, 
com a abertura dos portões 
às 08h20 e o fechamen-
to, impreterivelmente, às 
08h45. O edital completo 
está no site da Prefeitura.

Prefeitura de Taubaté abre
processo seletivo para preencher 

29 vagas temporárias
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA

Curiosidades

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que apa-
reça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo surto, 
produz uma nova imagem e assim por diante durante 10 a 30 minutos de duração, em 
média de um sonho. Tentando encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa estra-
nhas imagens em uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do estado emocional 
da pessoa que ao está sonhando.
***
A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil anos. Conta a 
lenda que um pastor observando que as suas cabras ficavam mais alegres e saltitando 
sempre que mastigavam os frutos de coloração amarelo avermelhado dos arbustos 
existentes nos campos de pastoreio. Somente no século 16, na Pérsia foram torrados 
os primeiros grãos de café para fazer uma das bebidas hoje mais populares no Brasil e 
no mundo. Até o século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, os holandeses 
iniciaram plantios experimentais em suas colônias na Ilha de Java. Aos poucos, alguns 
países entraram n mercado também usando as terras coloniais para o plantio. Foi por 
meio das Guianas que o café chegou ao norte do Brasil, em 1727. Hoje o Brasil é o 
maior produtor mundial de café, sendo responsável por 30% do mercado internacional 
e também o segundo maior consumidor mundial do produto e tem as maiores planta-
ções nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondô-
nia. Os grãos mais cultivados são os robusta, café menos aromático, de sabor típico, 
sem grandes nuances e um pouco amargo e o arábico de aroma superior e sabor mais 
doce e agradável.

Humor 

O atendente da farmácia fica apavorado o ver uma moça bem loirinha, jogando talco 
na boca em frente à seção dos produtos infantis e diz:
- Ei moça, a senhora está comendo talco?
- Não! Eu estou bebendo!
- Mas, por quê?
- Ora, porque aqui está escrito: Talco para bebê!
***
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram, por acaso, na rua e, um 
deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- A minha vida mudou completamente. Há muito tempo que escrevo algumas matérias, 
colaborando com um jornal da minha cidade.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já consegui ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender minha casa, meu carro e agora estou tentando ven-
der meu computador e meu telefone celular.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça apoiada 
numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Mas meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explica uma coisa? Se é Deus quem nos dá o que comer, se é a cegonha 
que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel quem nos traz os brinque-
dos, a senhora poderia me explicar pra que é que serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar a depressão, examine obje-
tivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e elimine alguns. 
Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de sermos úteis. Vencida essa 
etapa da faxina, vitorie o bem emocional. Pegue cada uma das lembranças que guarda, 
olha bem e responda sinceramente para que precisar desses traumas e livre-se deles.
***
Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos 
riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. O que 
parece fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao 
anoitecer se você continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apai-
xonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima dele. Se 
você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de novo. Então, continue 
andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma coisa 
que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato momento. Pode não ser muito, 
mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. 
Mas, seja lá como que for, continue. O mais importante é não parar.

***

Satisfação

Não importa o tamanho da meta ou a profundidade da filosofia: a base da espiritualida-
de sempre será a qualidade das atitudes na vida prática. A lacuna que separa o ideal da 
prática atinge a todo em maior ou menor extensão e deixa bem clara a diferença entre 
satisfação e frustração. A felicidade pessoal está relacionada com a coerência entre o 
que acreditamos ser verdade em nossas ações.

Pensamentos, provérbios e citações

Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A vida é uma longa lição de humildade.
As almas viris podem vergar um momento, mas não se quebram.
Amargos frutos colhem quem tarde se arrepende.

O Índice de Preços ao 
Consumidor da Terceira 
Idade (IPC-3i), que mede 
a variação de preços da 
cesta de compras de pesso-
as com mais de 60 anos de 
idade, registrou inflação de 
4,16% no primeiro trimes-
tre do ano. O dado foi di-
vulgado nesta semana pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV). No quarto trimes-
tre de 2014, a taxa variou 
2,02%. A alta do índice 
foi influenciada pelo au-
mento dos custos de itens 

como os transportes (cuja 
taxa passou de 1,96% para 
4,98%) e alimentos (que 
passaram de 2,92% para 
4,31%). A gasolina, com 
inflação de 9,85%, e as 
hortaliças e legumes, com 
taxa de 26,38%, estão en-
tre os produtos que mais 
puxaram a alta de preços 
no primeiro trimestre do 
ano. Outros grupos de 
despesas com alta na taxa 
foram despesas diversas 
(de 0,56% para 3,65%) e 
saúde e cuidados pessoais 

(de 1,47% para 1,59%). 
Três classes de despesa 
tiveram queda na taxa: 
vestuário (de 2,16% para 
-0,64%), educação, leitura 
e recreação (de 2,94% para 
2,10%) e comunicação 
(de 0,85% para 0,38%). 
Segundo a FGV, em 12 
meses, o indicador acumu-
la taxa de 8,56%, abaixo 
dos 8,59% registrados pelo 
Índice de Preços ao Con-
sumidor-Brasil (IPC-BR), 
que mede a inflação para 
todas as faixas de renda.c

Inflação para a terceira
idade fecha primeiro
trimestre em 4,16%



página 3A GAzetA dos Municípios14 de abril de 2015

Em 1705, o fazendeiro 
paulista Jorge Dias Velho, 
casado com Sebastiana de 
Unhate, construiu a capela 
de louvor a Nossa Senhora 
da Ajuda no local deno-
minado “cassapaba” (do 
tupi caassa = mato e paba 
= clareira, vereda), hoje 
conhecido como Caçapa-
va Velha -- considerada a 
Célula Mater da organiza-
ção social, política, reli-
giosa e cultural da futura 
cidade de Caçapava. Em 
torno da capela fixaram 
outros moradores, for-
mando um povoado que, 
em 1814, foi elevado à 

freguesia subordinada a 
Taubaté. Do povoado par-
tiram desbravadores e fun-
dadores de outras cidades. 
Dois dos mais conheci-
dos são: Francisco Barreto 
Leme do Prado, fundador 
de Campinas, e capitão 
Tomé Portes D’el Rei, 
fundador de São João 
D’el Rei, em Minas Ge-
rais. Disputas políticas no 
povoado culminaram, em 
1842, com deslocamen-
to de um grupo contrário 
à situação para um outro 
sítio alguns quilômetros 
distantes de Caçapava 
Velha, em terras doadas 

pelo fazendeiro coronel 
João Dias da Cruz Guima-
rães, onde foi construída 
uma capela em homena-
gem a São João Batista. 
No novo povoamento, os 
capitães João Ramos da 
Silva e João Lopes Mo-
reira, com a colaboração 
do major Francisco Alves 
Moreira, deram impul-
so ao desenvolvimento 
de Caçapava. Em 1855 o 
novo arraial foi elevado à 
categoria de Vila, elevada 
à cidade em 1875. A capela 
de São João Batista passa a 
ser a Matriz da Paróquia de 
Nossa Senhora da Ajuda.

Parabéns Caçapava
160 anos

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) informou nesta 
semana que o desemprego 
no país durante os meses 
de dezembro, janeiro e 
fevereiro registrou subiu 
para 7,4%. Na compara-
ção com o trimestre ante-
rior (setembro, outubro, 
novembro), a taxa revela 
aumento da desocupa-
ção em 1,1%. No trimes-
tre anterior era 6,5%. De 
acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostras 
de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), o de-
semprego no trimestre 
encerrado em fevereiro 
também está acima do ín-
dice do mesmo trimestre 
do ano anterior (6,8%) e 
é o maior indicador desde 
o período de março, abril 

e maio de 2013 (7,6%). 
O Pnad Contínua produz  
informações sobre a in-
serção da população no 
mercado de trabalho. Para 
montar os indicadores, são 
levadas em conta as ca-
racterísticas demográficas 
e de educação, e também 
o desenvolvimento so-
cioeconômico do país.  A 
pesquisa é feita por meio 
de uma amostra de domi-
cílios, de forma a garantir 
a representatividade dos 
resultados para os diversos 
níveis geográficos defini-
dos para sua divulgação. A 
cada trimestre, são investi-
gados 211.344 domicílios 
particulares permanentes, 
em aproximadamente 16 
mil setores existentes no 
censo, distribuídos em cer-
ca de 3,5 mil municípios.  

O IBGE contabilizou no 
trimestre 7,4 milhões de 
pessoas desocupadas, alta 
de quase 1 milhão de pes-
soas (14,7%) na compa-
ração com o quantitativo 
de desempregados entre 
setembro e novembro 
de 2014, que era 6,5 mi-
lhões de trabalhadores. 
Para analisar o de-
semprego no país, 
o IBGE também elabo-
ra a Pesquisa Mensal do 
Emprego (PME). Na úl-
tima divulgação, o dado 
registrou alta de 5,9% do 
desemprego no mês de 
fevereiro deste ano – a 
maior taxa desde junho de 
2013. Por abranger menos 
regiões, a PME está sen-
do substituída pela Pnad 
Contínua, que coleta da-
dos em 3.464 municípios.

Desemprego no país 
sobe para 7,4% no
trimestre, diz IBGE

Um iate de luxo avaliado 
em R$ 3 milhões chama a 
atenção dos motoristas que 
passam pelo trecho de São 
José dos Campos da Via 
Dutra, altura do km 156. 
O barco está sendo trans-
portado por uma carreta 
e está parado desde quin-
ta-feira (9) por falta de 
licença para trafegar. Por 
conta do tamanho da em-

barcação, que tem mais 
de 5 metros, é necessária 
uma autorização especial 
do Dnit (Departamento de 
Infraestrutura de Trans-
portes) e da concessioná-
ria CCR NovaDutra. De 
acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal, o iate 
saiu do Rio de Janeiro e 
seguia para Santa Canta-
rina. A carreta tinha auto-

rização para trafegar até o 
trecho de Taubaté, porém 
o motorista seguiu viagem 
e derrubou alguns postes 
de iluminação mais a fren-
te e foi obrigado a parar 
em São José dos Campos.
 O responsável pelo iate 
será multado por trans-
porte irregular e pelo 
tempo que a carreta fi-
cou parada na rodovia.

Iate de luxo está parado 
há dois dias no

acostamento da Dutra 
em São José

Confira oportunidades 
de emprego em

Caraguá e Ilhabela

As agências do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor-PAT em duas cidades 
do Litoral Norte oferecem 
vagas de emprego nesta 
semana. As vagas podem 
ser preenchidas, cance-
ladas ou alteradas diaria-
mente.  Em Ilhabela, os 
interessados devem com-
parecer à sede do PAT, na 
Rua Prefeito Mariano Pro-
cópio de Araújo Carvalho, 
nº 128, Perequê. Confira as 
vagas:  Ajudante de cozi-
nha, Atendente de balcão, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de contabilida-
de, Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de manutenção 
predial, Açougueiro, Azu-
lejista, Balconista de lan-
chonete, Camareira de 

hotel, Caseiro, Chapista 
de lanchonete, Chefe de 
cozinha, Copeiro, Costu-
reira em geral, Cozinheiro 
de restaurante, Desenhista 
industrial gráfico (desig-
ner gráfico), Empregado 
doméstico  arrumador, 
Faxineiro no serviço do-
méstico, Garçom, Instala-
dor de alarme, Jardineiro, 
Manicure, Mecânico de 
automóvel, Mecânico de 
bicicletas, Mecânico de 
manutenção de bicicletas, 
Motoboy, Motofretista, 
Motorista de ônibus ur-
bano, Operador de cai-
xa, Pizzaiolo, Pedreiro, 
Recepcionista bilíngüe, 
Recepcionista de hotel, 
Recepcionista secretária, 
Representante comercial 

autônomo, Vendedor (no 
comércio de mercado-
rias), Vendedor pracista, 
e Vigia noturno. Vagas no 
PAT de Caraguá Também 
o PAT de Caraguatatuba 
está disponibilizando va-
gas desta semana. O inte-
ressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
 As vagas oferecidas são 
para: Agente social, As-
sistente administrativo, 
Balconista, Contínuo, 
Coordenador de vendas 
(fast food), Cozinheiro 
de restaurante, Dentista, 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Farmacêutico, Gessei-
ro, Instalador de alarmes 
residenciais, Jardineiro, 
Mecânico de automóvel, 
Montador de estruturas 
metálicas, Nutricionista, 
Operador de empilha-
deira, Padeiro, Profes-
sor de taichichuan, Re-
cepcionista de hotel, 
Sapateiro, Técnico de en-
fermagem, Técnico mecâ-
nico e Vendedor pracista.
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Concurso escolhe
logomarca para
Incubadora de

Empresas de Pinda

Ao todo foram 57 traba-
lhos inscritos, vindos de 
vários municípios da re-
gião e de outros Estados 
Heitor Paim de Macedo 
Filho foi o vencedor do 
concurso para a escolha da 
logomarca da Incubadora 
de Empresas de Pindamo-
nhangaba. O concurso foi 
promovido pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-

ba e premiou o vecendor 
com um notebook.  Os 
interessados enviaram os 
trabalhos via e-mail ou 
entregaram pessoalmente 
no setor de protocolo da 
Prefeitura. A equipe de se-
leção realizou as análises 
das artes inscritas e ele-
geu a produção de Heitor 
como vencedora, somando 
375 pontos. Os profissio-

nais avaliaram a criativi-
dade, originalidade, co-
municação, aplicabilidade 
e relação com os objetivos 
da incubadora. De acordo 
com os organizadores do 
concurso, ao todo foram 
57 trabalhos inscritos, vin-
dos de vários municípios 
vizinhos como Taubaté, 
Tremembé, Lorena, São 
José dos Campos, Pinda-
monhangaba, além de ou-
tras regiões do país, dentre 
eles, Brasília, Salvador, 
Manaus, e até do estado 
de Roraima. A Incubadora 
de Empresas é um espaço 
onde os empreendedores 
com ideias criativas po-
dem desenvolvem suas 
atividades. Tem a super-
visão da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé 
convida os munícipes com 
idade acima de 60 anos 
para participarem dos 
JORI 2015, os Jogos 
Regionais do Ido-
so, que acontecerão 
em Caraguatatuba. 
O município 
participará em 15 modali-
dades: Atletismo (mascu-
lino e feminino), Natação 
(masculino e femini-
no), Dança de salão mis-
ta, Tênis, Tênis de mesa 
(masculino e feminino), 
Voleibol adaptado (mas-

O Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura de Pinda-
monhangaba lançou nesta 
semana um chamamento 
público para o cadastro de 
artistas e profissionais de 
artes do município. Após o 
cadastro, todos estarão ap-
tos para participar dos pro-
gramas “Pinda em Cena” 
e “Cultura para Todos”. O 
chamamento público foi 
lançado na quarta-feira (8) 
e seguirá até o dia 28 de 
abril.  Com esse cadastro 
dos interessados a Prefei-
tura de Pindamonhangaba  
estará cumprindo com sus 
metas deoferecer  garan-
tias plenas ao exercício 
dos direitos culturais, va-
lorização, difusão e aces-
so irrestrito às fontes de 
cultura, principalmente as 
de caráter regional e lo-
cal. Segundo o Departa-
mento de Cultura, mesmo 
os artistas já cadastrados 
no Departamento de Cul-
tura deverão realizar este 
novo cadastro, que tem 

Alistamento Militar. Jo-
vens nascidos em até 31 de 
dezembro de 1997 ou em 
anos anteriores, que ainda 
não se alistaram, deverão 
se alistar a partir do mês 
de JANEIRO até JUNHO 
de 2015. Após esta data, 
serão considerados falto-

culino e feminino), Bocha 
Misto, Buraco (mascu-
lino e feminino), Core-
ografia Misto, Damas 
(masculino e feminino), 
Dança de Salão Misto, 
Dominó (masculino e 
feminino) Malha Mis-
to, Truco Misto e Xadrez 
(masculino e feminino). 
Os interessados em par-
ticipar defendendo nossa 
cidade podem entrar em 
contato através do te-
lefone 3672-3147 ou ir 
até a Quadra Coberta no 
Jardim dos Eucalip-
tos. Os Jogos Regionais 

validade de um ano.  O 
comunicado é  aberto tam-
bém para os municípios 
da sub região 2 Metro-
politana do Vale do Para-
íba: Campos do Jordão, 
Lagoinha, Natividade da 
Serra, Redenção da Serra, 
Santo Antonio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, São 
Luiz do Paraitinga, Tauba-
té e Tremembé. Contrata-
ção - A ordem de contra-
tação para os oficineiros 
seguirá uma classificação 
do total dos pontos obti-
dos em ordem crescente, 
de acordo com os itens: 
título, diploma e certifi-
cado, e projeto já realiza-
do. As demais categorias 
cadastradas serão cha-
madas seguindo a ordem 
cronológica de inscrição. 
O edital de chamamento 
público completo está no 
site oficial da Prefeitura 
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br). Mais informa-
ções poderão ser obtidas 
no Departamento de Cul-

sos, pagarão multa e so-
mente poderão regularizar 
problemas com o serviço 
militar, em 2016. Para efe-
tuar o alistamento, com-
pareça à Junta de Serviço 
Militar, na Prefeitura de 
Paraibuna - Rua Humaitá, 
20, Centro. é preciso levar 

do Idoso são organiza-
dos e realizados pela 
S e c r e t a r i a 
de Estado de Esporte, La-
zer e Juventude, Fundo 
Social de Solidariedade, 
Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Secretaria da Educação e 
Secretaria da Saúde, 
têm por objetivo valori-
zar e estimular a prática 
esportiva como fator de 
promoção de saúde e bem 
estar, resgatando a auto 
estima para melhor con-
vívio social dos idosos 
do Estado de São Paulo.

tura, que fica localizado no 
Palacete Tiradentes, Praça 
Barão do Rio Branco, 22, 
centro, ao lado da igreja 
São José. Outras informa-
ções poderão ser obtidas 
pelo telefone 3642-1080. 
Cadastro de artistas - Os 
cadastros serão divididos 
em: Formação Cultural 
(oficineiros de artes em 
dança, teatro, artesanato, 
música, artes plásticas, 
técnica de iluminação e 
som), Cultura Popular 
(grupos folclóricos de 
maculelê, samba de roda, 
moçambique, congada, 
jongo, capoeira e demais 
manifestações que reme-
tem à cultura popular), 
Artes Plásticas e Arte 
Urbana (pintura, escul-
tura e grafitismo), Artes 
Cênicas (teatro, dança, 
animador, locutor e pa-
lhaço), Artes Musicais 
(cantor solo, dupla ou trio 
e banda). Mais informa-
ções no site: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br

01 foto 3X4 recente, cópia 
da certidão de nascimento, 
cópia do RG (identidade), 
cópia do CPF, cópia do 
comprovante de residên-
cia e declaração escolar.
Quem não se alistar não g 
ozará de todas as prerroga-
tivas e direitos de cidadão.

Fundo Social de
Solidariedade convida 

maiores de 60 anos para 
jogos regionais do Idoso

Pinda lança chamamento 
público para cadastro

de artistas

Paraibuna
Nota sobre junta
de serviço militar

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Educação, en-
tregou nesta sexta-feira, 
10 a quadra poliesportiva 
da EMIEF Padre Silvino 
Vicente Kunz, no bairro do 
Areão. A reconstrução do 
espaço recebeu um inves-
timento de R$ 726.721,01 
e faz parte de um pacote 
de melhorias que visa à 
manutenção das áreas es-
portivas de todas as uni-
dades escolares. Já fo-
ram entregues 11 quadras 
pela atual administração: 

EMEF Prof. Dr. João Bap-
tista Ortiz Monteiro (Es-
planada Santa Terezinha); 
Vereador Mário Mon-
teiro dos Santos (Jar-
dim Gurilândia); 
EMIEF Dr. Ave-
dis Victor Nahas 
(Quinta dos Eucaliptos); 
EMEF Prof. Ernani Gian-
nico (Taubateguassú); 
EMIEF Prof. Emílio Si-
monetti (Bosque da Saú-
de); EMEF Pe. Prof. Dr. 
Ramon de Oliveira Ortiz 
(Barreiro); EMIEF Prof. 
Ernesto de Oliveira Fi-

lho (Parque Aeroporto); 
EMEF Prof. Lafayette 
Rodrigues Pereira (São 
Gonçalo); EMEF Cláu-
dio Cesar Guilherme de 
Toledo (Jardim Mou-
risco) e EMEF Cônego 
José Luiz Pereira Ri-
beiro (Vila Aparecida). 
As próximas a serem en-
tregues serão: EMEF 
Prefeito Guiso Miné (Ce-
cap), EMEF Prof. Walter 
Thaumaturgo (Parque São 
Luiz) e EMEF Prefei-
to Álvaro Marcondes de 
Mattos (Santa Catarina). 

Prefeitura de Taubaté
entrega mais uma quadra 

escolar revitalizada


