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Alunos do curso Escola 
da Beleza “Assistente de 
Cabeleireiro”, oferecido 
pela Prefeitura, por meio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, receberam seus 
certificados de capacita-
ção no último dia 04 de 
novembro. A cerimônia de 
encerramento aconteceu 
na sede do Fundo Social, 
e contou com a presença 
da primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social, 
Andrea Vaqueli, e da re-
presentante do Banco do 
Povo, Denise Bittencourt 
que entregaram os cer-

Na ultima semana, os mo-
radores do bairro Mom-
baça e região puderam 
participar do City Tour, 
projeto que visa mostrar 
aos munícipes e visitan-
tes os pontos turísticos 
de Pindamonhangaba, 
além de contar histórias 
e curiosidades da cidade.
Com saída do Centro Co-
munitário do Mombaça, 
o passeio foi de meio pe-
ríodo e a primeira parada 

tificados aos 10 alunos.
“O objetivo dos cursos, 
todos gratuitos aos par-
ticipantes, é promover a 
inclusão social e a capa-
citação profissional dos 
alunos. Além disso, com 
as aulas também estimu-
lamos a geração de renda 
das famílias e incentiva-
mos a criação de um ne-
gócio próprio. Todo esse 
ambiente de oportunida-
des oferecidas nos deixa 
muito felizes, pois são 
resultados positivos na 
vida de cada participante”, 
afirmou Andrea Vaqueli.

foi para conhecer o projeto 
Cerâmica, lá eles recebe-
ram um lanche para dar 
continuidade ao percurso. 
Em seguida passaram em 
frente ao prédios  históricos 
e terminaram o tour na Fa-
zenda Nova Gokula, onde 
fizeram trilhas e puderam 
conhecer um pouco sobre 
a cultura Hare Krishna.
O próximo City Tour 
acontece dia 17 de no-
vembro, com os alu-

Na cerimônia de conclu-
são dos cursos, os alunos 
também tiveram a oportu-
nidade de receber orienta-
ções e tirar dúvidas sobre 
o “Banco do Povo” e ainda 
puderam compartilhar um 
pouco da experiência ad-
quirida ao longo das aulas.
O curso foi realizado 
em parceria com o Fun-
do Social de Solidarie-
dade do Governo do 
Estado de São Paulo.
Mais informações 
pelo telefone do Fun-
do Social de Tremembé 
(12) 3674-3910

nos do curso técnico de 
Rádio e TV da FAPI, 
Faculdade de Pindamo-
nhangaba, que produzirão 
um material audiovisual, 
divulgando as atrações, e 
empresários. Mais infor-
mações sobre esta ativida-
de podem ser obtidas no 
Departamento de Turis-
mo da Prefeitura, ins-
talado no Palacete Ti-
radentes, no centro, ou 
pelo telefone 3643-1761.

Fundo Social faz entrega de 
certificados aos formandos 
do curso de Assistente de 

Cabeleireiro

População participa do
City Tour em Pinda

Os lagos do Bosque da 
Princesa estão sendo lim-
pos pela equipe do DSM - 
Departamento de Ser-
viços Municipais. Os 
peixes foram transferi-
dos e estão sendo reti-
radas a lama e a sujeira 
acumulada nos lagos.
A limpeza conta com o 
apoio do Instituto de pes-
ca da APTA na retirada 
e realocação dos peixes 

As escolas municipais 
de Pindamonhangaba in-
centivam a consciência 
ecológica nas crianças, 
promovendo projetos 
onde elas podem contri-
buir com a preservação do 
meio ambiente. Na escola 
Gilda Piorini Molica 
Remefi, os alunos par-
ticiparam da revitaliza-
ção do jardim, por meio 
da reciclagem de pneus.
A idealizadora do 
projeto levou seu
 conhecimento sobre sus-
tentabilidade para a sala 
de aula e explica que, 
primeiro, ela e os alunos 
plantaram sementes para 
ver quais se adaptariam 

mantidos nos lagos e com 
o empréstimo da bom-
ba de sucção de lama.
Nessa limpeza foi 
encontrado muito 
lixo nos lagos e a Pre-
feitura conta com a co-
laboração das pessoas, 
pede para que se faça 
o descarte de lixos em 
locais adequados, evitan-
do problemas ambientais, 
que podem prejudicar os 

melhor ao solo da escola, 
antes de iniciarem a mon-
tagem dos canteiros. De-
pois, com a ajuda de um 
pai que se voluntariou a 
cortar e pintar os pneus, os 
alunos utilizaram o objeto 
reciclado como base na 
montagem dos canteiros.
Alguns pneus se 
transformaram em 
animais que foram esco-
lhidos em conjunto com 
os alunos, assim como 
o local da escola em 
que seriam colocados. 
O projeto teve iní-
cio com o 3º ano, com 
alunos de 8 e 9 anos, mas, 
agora o jardim e os bi-
chos de pneus são man-

peixes. O material reti-
rado foi depositado em 
locais corretos.
Essa limpeza é importante 
para a manutenção desse 
ponto turístico da cida-
de que possui 147 anos. 
O Bosque da Prin-
cesa faz parte da 
cultura de Pinda e essa 
limpeza ajuda na ma-
nutenção das plantas 
e dos peixes do local .

tidos por todos os alunos 
da escola. As professoras 
idealizaram os canteiros 
a fim de trabalhar conteú-
dos estudados em sala de 
aula, como por exemplo, 
o “Canteiro Histórico”.
A escola convida alunos, 
pais e comunidade para 
comparecerem à festa de 
inauguração do jardim, na quarta 
(18), a partir das 18h30. 
Entre as atrações, os con-
vidados poderão assistir 
a apresentações de dan-
ças realizadas por alu-
nos e mães, além de uma 
peça teatral encenada 
pelos alunos que conta-
rá a história da revitaliza-
ção realizada nos jardins.

Lagos do Bosque da Princesa  
de Pinda recebem limpeza

Escola municipal reutiliza 
pneus de forma ecológica

em Pindamonhangaba
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres e, hoje 
tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas se-
rem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores 
orgânicos como a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, 
agentes externos são as principais causas de sua formação. A exposição demasia-
da ao Sol é a maior vilã do envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é 
necessário utilizar bloqueador solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que 
provoca rugas é o fumo. A fumaça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com 
produtos químicos. A posição de dormir também influencia a beleza fácil. O ideal é 
repousar de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.
***
A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano manglatola, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar, que tem 
formas semelhantes no francês manger e do italiano mangiare. No latim que deu 
origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo manducare, que significa 
mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar onde os animais comem. É importan-
te também observar o sufixo douro, que aparece em palavras como ancoradouro, 
lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar, babadouro onde as crianças 
babam e bebedouro onde se bebe água. É muito freqüente ouvirmos bebedor, em 
vez de bebedouro. Ora bebedor é aquele que bebe e não o lugar. Por fim, é interes-
sante lembrar que o sufixo douro é variante de doiro, isso significa que as formas 
ancoradoiro e bebedoiro também existem. E para bebedoiro, o dicionário Aurélio 
também registra as formas bebedoiro e babador. Existe ainda o sinônimo babeiro.

Humor

Dois amigos argentinos chegaram ao Brasil sem nenhum dinheiro. Nas primeiras 
horas da manhã, um diz para o outro:
- Vamos nos separar e pedir dinheiro nas ruas e no final da tarde nós nos encontra-
mos pra saber quanto dinheiro ganhamos!
E cada um vai para um lado. Ao cair da tarde, eles se encontram e um pergunta para 
o outro:
- Quanto você ganhou?
- Eu só ganhei trinta reais!
- E como você fez para ganhar isso?
- Eu fui ao parque e falava: Tenho três criancinhas pequenas para sustentar e eu 
preciso de ajuda. E você quanto ganhou?
- Eu ganhei cinco mil reais!
- Nossa! Exclamou o outro. E o que você falava pra ganhar tudo isso?
- Eu falava: Ajuda-me, faltam apenas cem reais pra comprar uma passagem pra que 
eu possa voltar pra Argentina.

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é você saber que você está 
bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente para viver. Por 
isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora você retoma o contato 
com a magia de fazer parte da raça humana. Viva este evento como algo fantástico. 
Afinal, você também é um milagre da natureza. Cada manhã traz a oportunidade 
de sintonia com o Universo através de múltiplos canais de percepção. Enquanto 
você ainda está no silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios 
do espírito da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com 
os fenômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emocione-se 
porque você faz parte deste espetáculo. Esperamos demais para fazer o que precisa 
ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do 
amanhã. Enquanto lamentamos que a vida fosse curta, agimos como se tivéssemos 
à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer 
as palavras de perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem 
ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Es-
peramos demais para ser generosos, deixando que a demora diminua a alegria de 
dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos pequenos, 
esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão depressa a vida 
os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, 
irmãos e amigos, quem sabe quão logo será tarde demais. Esperamos demais para 
enunciar as preces que estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar 
as tarefas que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que 
talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando 
a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus também está esperando, 
esperando nós pararmos de esperar. Esperando nós começarmos a fazer agora tudo 
aquilo para o qual este dia e esta vida nos foram dados.

Pensamentos, provérbios e citações

Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.

Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.

Eu sei que nada sei.

Que todos os nossos sonhos se realizem.

Não julguem para não serem julgados.

Se precisar descanse, mas não desista!

Perdoar é divino, mas mandar ir se lascar é bom demais.

Os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis.

A Organização das Esco-
las de Samba de Guara-
tinguetá - OESG divulgou 
Nota Oficial nesta quinta-
feira (12) onde comunica 
que, por decisão unânime, 
as seis escolas de samba 
filiadas à entidade (Acadê-
micos do Campo do Gal-
vão, Embaixada do Mor-
ro, Unidos da Tamandaré, 
Bonecos Cobiçados, Beira
-Rio da Nova Guará e Mo-
cidade Alegre do Pedregu-
lho) não aceitam desfilar 
em 2016 sem o repasse de 
subvenção da prefeitura.
De acordo com a nota, es-

colas de samba e OESG 
“cumpriram com êxito 
seus papéis, sendo essa 
última, inclusive, além de 
suas atribuições funcio-
nais.” A posição da enti-
dade e agremiações era 
esperada com expectativa 
após o prefeito Francisco 
Carlos Moreira dos Santos 
(PSDB) comunicar no úl-
timo dia 3 que não faria o 
repasse de subvenção em 
obediência a um parecer 
do Tribunal do Contas do 
Estado de São Paulo, in-
dicando como irregular o 
repasse de recursos para as 

entidades carnavalescas.
Ouvido pela reportagem 
do Jornalismo AgoraVa-
le logo após o anúncio do 
prefeito Francisco Carlos, 
o presidente da OESG, 
Distéfano Bastos prefe-
riu comunicar uma posi-
ção final somente após se 
reunir com os dirigentes. 
Sem os recursos que con-
tavam para a conclusão de 
todo o processo de pro-
dução do carnaval 2016, 
as escolas de samba op-
taram então pelo silêncio 
dos tamborins na Ave-
nida Presidente Vargas. 

Guará não terá desfile de 
escolas de samba em 2016

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
CONVITE nº 23/2015, Processo nº 54/2015, para contratação de empresa para Aquisição de Bloquetes e 
Guias de Concreto, para o Setor de Sv Urbanos. Início sessão dia 24/11/2015 às 13:40 horas. Os interes-
sados poderão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 23/11/2015, na Av. XV de 
Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1282. O edital poderá ainda ser solicitado 
no seguinte endereço eletrônico: convenio@redencaodaserra.sp.gov.br e www.redencaodaseraa.sp.gov.br  
RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro – Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 |

Tel: (12) 3676-1600
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O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé, 
irá promover um bingo 
beneficente no dia 05 de 
dezembro, a partir das 19 
horas, na Antiga Estação 
da Praça Geraldo Costa. 
Essa ação, faz parte do 1º 
Natal Solidário que terá o 
tema “A solidariedade é 
o amor em movimento”.
Quem comprar um en-
velope com três cartelas, 
pelo valor de R$15,00, 
terá a chance de concorrer 
a uma bicicleta, um micro
-ondas e uma Moto Hon-
da 125cc Zero Km, além 
das rodadas extras com 

premiação em dinheiro.
Os prêmios foram ad-
quiridos através de uma 
contribuição financeira 
realizada entre secretários 
municipais, coordenado-
res e prefeito municipal.
“Essa ação tem como ob-
jetivo promover a assis-
tência, resgatando a magia 
do natal, de solidarieda-
de, compaixão, amizade, 
respeito as famílias mais 
carentes de nosso muni-
cípio, quebrando alguns 
paradigmas de baixa es-
tima para aqueles que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social.”, 

declarou a presidente da 
entidade, Andrea Vaqueli.
Toda renda arrecadada será 
revertida na compra de 
brinquedos para crianças 
carentes de nossa cidade.
Quem quiser colaborar 
com o evento ou adquirir 
as cartelas para o bingo 
beneficente pode procurar 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé, que 
fica na Rua José Monteiro 
Patto, 325 – Jardim Bom 
Jesus. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. Mais informa-
ções pelos telefones (12) 
3674-3910 e 3674-3660.

Prefeitura de Tremembé 
realiza bingo beneficente 

para arrecadar brinquedos 
para crianças carentes

 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de 
São Bento do Sapucaí 
Paço Municipal “Profº Miguel Reale” 

Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511 – Jardim Santa Terezinha – Caixa Postal 12 
Fones: (12) 3971-6110 – Administração – Ramal-6113 

e-mail: administracao@saobentodosapucai.sp.gov.br -  www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO n°: 011/2014 
CONTRATO n°: 077/2014 
PROCESSO n°: 056/2014 
 
 
Objetivo: Prorrogação de locação de imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, n° 167 - Centro São Bento do 
Sapucaí - SP. 
Justificativa: Instalação do Centro de Referência e Assistência Social CRAS da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social. 
Locatário: Município de São Bento do Sapucaí - CNPJ-45195823000158. 
Locador: Denilza Dias dos Santos Monteiro - CPF 098.496.848-28. 
Valor: R$ 1.098,80 (um mil e noventa e oito reais e oitenta centavos) mensais. 
Dotação Orçamentária: 06-Serviços de Promoção Social  06.03-Centro de Referência e Assistência Social 
CRAS  08.244.0005-Assistência Comunitária 2.020-Manutenção Ações Destinadas ao Cras  
3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoas Física 
Vigência: 14 de Novembro de 2015 à 13 de Novembro de 2016. 
Dispositivo Legal: Artigo 57, inciso II e Artigo 65, parágrafo 1º e 8º da Lei 8.666/93. 
 
São Bento do Sapucaí, 13 de Novembro de 2015. 
 
 

ILDEFONSO MENDES NETO 
Prefeito Municipal 

 

Teve início em Cam-
pos do Jordão as obras 
da Companhia de Gás 
de São Paulo (Comgás) 
para a implantação da 
rede de distribuição de 
gás natural canalizado na 
cidade. O evento reali-
zado na Av. Ernesto Die-
derichsen, no bairro Vila 
Matilde foi marcado pela 
cerimônia denominada 
primeiro furo direcional.
A Congás planeja construir 
31 quilômetros de rede no 
município, iniciando os 
trabalhos na Av. Dr. Januá-
rio Miraglia, principal via 
de Campos do Jordão, sen-
tido centro, e Av. Ernesto 
Diederichsen.. Nesta pri-
meira fase, a companhia 

vai operar com o chama-
do “Projeto Estruturante”, 
que levará o gás natural a 
Campos do Jordão sem 
que seja preciso instalar 
um gasoduto interligan-
do a rede existente ao 
município de Taubaté.
“As atividades serão exe-
cutadas em horário co-
mercial e cada trecho 
estará devidamente sina-
lizado e autorizado pela 
Prefeitura. Esta primeira 
etapa deve ser concluí-
da dentro de 12 meses”, 
explica o gerente do Vale 
do Paraíba e Alto Tietê 
da Comgás, Vandeval-
do Candido Milhomens.
Segundo o gerente regio-
nal, a Comgás trabalhará 

em conformidade com as 
normas brasileiras e com 
a legislação do município 
de Campos do Jordão. Vi-
sando minimizar os trans-
tornos aos munícipes, as 
obras necessárias para 
instalação da rede de dis-
tribuição de gás serão re-
alizadas pelo Método Não 
Destrutivo (MND), que 
significa impacto míni-
mo no entorno da obra .
As obras da primeira 
fase do projeto vão pos-
sibilitar o atendimento 
com gás natural canaliza-
do em estabelecimentos 
residenciais, comerciais, 
industriais e no segmen-
to de serviços – espe-
cialmente na hotelaria.

Comgás inicia
implantação de gás

natural canalizado em 
Campos do Jordão

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Fundo 
Social de Solidariedade 
realizaram a formatura 
de 300 alunos dos cur-
sos oferecidos pelo Cen-
tro de Inclusão Produti-
va - CIP - Telecentros. 
Os participantes fizeram 
um dos seguintes cursos: 
informática básica, HTML, 
Planejamento e Orça-
mento de Finanças Pes-
soais, Hardware, Rotinas 
Administrativas, Marke-
ting Pessoal, Pró-Show e 
Reinserção Profissional.
A entrega dos certifica-
dos ocorreu na noite de 
quarta-feira (11) e contou 
com a presença dos pro-
fessores, representantes 
do Fundo Social de So-
lidariedade e do prefei-

to de Pindamonhangaba.
“A Prefeitura e o Fundo 
Social de Solidariedade 
oferecem vários cursos 
para a população, é mui-
to importante as pesso-
as buscarem atividades 
para se especializar, ob-
ter novos conhecimentos. 
O mundo está em evolução 
e é necessário que as pes-
soas acompanhem isso”, 
afirma o prefeito de Pinda.
I v a n i a 
Beatriz Machado dos San-
tos, moradora do Centro, 
comenta que ficou saben-
do que estava sendo ofe-
recido o curso e resolveu 
se inscrever e também 
levou algumas amigas. 
“Aprendi muita coisa que 
eu não sabia e achei legal 
pelo horário, porque de 

manhã a gente trabalha e 
não tem condições de fa-
zer um curso. É bom ser 
gratuito porque se fos-
se pagar é algo caro”.
Vera Lúcia Teixeira de Al-
varez, moradora do Socor-
ro, comenta que é um or-
gulho ter feito informática 
e aprender mais um pouco. 
“O curso é super válido 
não só para nós da melhor 
idade, mas, principalmen-
te para os adolescentes. 
Eu e a minha fi-
lha fizemos o curso”.
Os interessados em fa-
zer os cursos oferecidos 
nos CIP - Telecentros 
podem ir às unidades 
para se matricular e ob-
ter mais informações. As 
inscrições estão abertas 
até o dia 30 deste mês.

Pinda oferece cursos e
realiza formatura de alunos

A Prefeitura de Taubaté 
deve concluir até a próxi-
ma segunda-feira, dia 16, 
as obras de recuperação 
asfáltica na rua Marechal 
Deodoro, região central. 
Assim, chegam a qua-
tro as vias a receberem o 
novo pavimento em 19 
dias. Desde o início das 
obras, em 29 de outubro, 
já foram recuperadas as 
ruas Urbano Alves Perei-
ra, Marquês do Herval e 
Pedro Costa. Após a con-
clusão das obras na Mare-

chal Deodoro, a prefeitura 
avalia pavimentar a rua 
Barão da Pedra Negra. 
A Sabesp finaliza a tro-
ca de tubulação nesta via. 
Caso ocorram alterações 
no cronograma, a prefei-
tura levará a estrutura de 
pavimentação para a rua 
Quinze de Novembro. 
Também serão pavimen-
tadas até o final do ano 
as ruas Souza Alves, Ja-
cques Félix e Chiquinha 
de Matos. As obras avan-
çam quarteirão por quar-

teirão para minimizar 
os impactos ao trânsito, 
com a devida sinalização 
e acompanhamento por 
parte dos agentes.  Painéis 
de mensagem são utiliza-
dos para orientação dos 
motoristas. A recupera-
ção asfáltica é executada 
por administração direta. 
Os investimentos são de 
R$ 2 milhões. O crono-
grama de serviços de pa-
vimentação está condi-
cionado às condições do 
tempo e equipamentos.

Prefeitura de Taubaté 
recupera pavimento da 

avenida Marechal
Deodoro da Fonseca
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O Sebrae-SP promove na 
terça-feira (17/11), a partir 
das 19h na ACIT (Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Taubaté), o seminário 

“Finanças em Tempos de 
Crise”. A atividade gratui-
ta tem como público-alvo 
micro e pequenas empre-
sas. A ACIT está localizada 

na Praça Monsenhor Silva 
Barros, 57, Centro. Inscri-
ções e mais informações 
pelos telefones 0800 570 
0800 e (12) 3621-5223.

Sebrae-SP realiza seminário 
gratuito sobre finanças para 

empresários de Taubaté
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Durante a segunda quinzena de 
novembro e o mês de dezembro, 
as Escolas Municipais do Traba-
lho de Taubaté recebem inscrições 
para cursos profissionalizantes 
que serão realizados no primeiro 
semestre de 2016. No total serão 
oferecidas 2.500 vagas, que con-
templam as áreas de construção 
civil, gestão, beleza, artesanato, 
informática, idiomas, moda, auto-
motiva, industrial e gastronomia. 
As unidades oferecem os mais di-
versos cursos: Maquiagem Social, 
Manicure e Pedicure, Cabeleireiro, 
Aperfeiçoamento de Cabeleireiro, 
Digitação, Informática (melhor 
idade), Word avançado, Informá-

tica básica, Excel básico, Corte 
e Costura, Auxiliar de Logística, 
Auxiliar Administrativo, Inspetor 
de Qualidade, Automação Pneumá-
tica, Inglês básico, Espanhol, Fran-
cês, Alemão, Inglês (conversação), 
Funilaria de Brilho, Pintor Auto-
motivo, Inspetor de Qualidade, 
Comandos Elétricos, Panificação, 
Confeitaria, Encanador, Eletricista 
Instalador, Costura Artesanal (quar-
to de bebê), Bordado, Cartonagem, 
Decoupagè, Crochê, Hardanger, 
Patch Apliquê, Macramê, Pat-
chwork, Feltro, Pintura em Tecido, 
Pintura em Tela, Tricô,  Confec-
ção de Bonecas e Patchcolagem .
Recebem o certificado do Senai 

os cursos de: Inspetor de Qua-
lidade, Auxiliar de Logística,
Auxiliar Administrativo, Word 
avançado, Informática  básica,
Excel, Eletricista Instalador,   Au-
tomação Pneumática, Pintor Au-
tomotivo, Funilaria  de Brilho, 
Panificação, Confeitaria e  Enca-
nador.  Os demais são certificados 
pela própria Escola do Trabalho.
Para efetuar a inscrição, o candida-
to deve apresentar cópias do RG, 
CPF e comprovantes de endereço 
e escolaridade. Como pré-requi-
sito é necessário ter idade mínima 
de 16 anos e ensino fundamental, 
mas alguns cursos exigem idade 
mínima de 18 anos. O curso de 

Prefeitura de Taubaté abre 2.500 vagas 
em nove unidades da Escola do Trabalho

Digitação é o único que permite a 
inscrição para interessados a par-
tir dos 14 anos.   Com o objetivo 
de realizar um ensino direciona-
do existem turmas de Informática 
para adultos a partir dos 35 anos.
São nove unidades da Escola do Tra-
balho espalhadas pelo município: 
Jaboticabeiras I e II, Alto do Cristo, 
Estiva, Gurilândia, Cecap, Areão, 
Sítio Santo Antônio e Santa Tereza.
As datas de inscrições e outras 
informações podem ser obtidas 
nos telefones: (12) 3622 1170, 
(12) 3629 7008, (12) 3625 5068. 
Serviço: Escolas Municipais do 
Trabalho Inscrições para cursos 
profissionalizantes: 2.500 vagas

O Detran confirmou que a partir 
de 14 de dezembro será obriga-
tório aos candidatos à obtenção 
da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) na categoria 
B (carro) realiza cinco horas/
aula em um simulador de dire-
ção veicular, sendo uma delas 
reproduzindo a direção à noite.  
A obrigatoriedade do simula-
dor na aprendizagem dos futu-
ros motoristas foi estabelecida 
pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) por meio 
da resolução 543. E a exi-
gência para o Estado de São 
Paulo foi publicada na última 
sexta-feira (6), em portaria do 
Detran. As aulas no simulador 
deverão ser realizadas após a 
conclusão do curso teórico, 
de 45 horas/aula, e antes da 
realização do exame teórico.  
“Para que tanto as autoesco-
las como os cidadãos possam 
se organizar melhor, optamos 
por não deixar a implantação 
da medida para a última hora. 
Desse modo, o candidato que 
fizer o exame médico a partir 
de 14 de dezembro, provavel-
mente, iniciará as aulas no si-
mulador em janeiro de 2016, 
após concluir as aulas teóri-
cas”, afirma Daniel Annenberg, 
diretor-presidente do Detran.
O candidato poderá realizar, 
opcionalmente, até 8 horas/aula 
no equipamento, 4 simulando o 
ambiente diurno e 4 o noturno, 

de um total de 25 horas/aula de 
aprendizagem prática. Já o ci-
dadão habilitado na categoria A 
(moto) que for adicionar a cate-
goria B (carro) poderá fazer até 7 
das 20 horas/aula no simulador, 
sendo 3 no ambiente noturno.
No Estado de São Paulo, o si-
mulador de direção veicular 
já é utilizado de forma opcio-
nal pelo candidato desde 3 de 
julho de 2014. Atualmente, 
existem mais de 1 mil simula-
dores cadastrados no Estado.
De acordo com o Detran, foi 
articulado com o Sindicato das 
Auto Moto Escolas e CFCs 
do Estado de São Paulo (Sin-
dautoescola.SP) uma forma 
para que a obrigatoriedade do 
simulador não reflita no cus-
to para obter a habilitação. 
Do total do valor do proces-
so de habilitação, somente R$ 
93,50 são de taxas recolhidas 
pelo Estado, sendo R$ 29,22 
dos exames teórico e prático 
(cada um) e R$ 35,06 da emis-
são da CNH. Todo o restante é 
pago diretamente aos presta-
dores de serviço, como auto-
escolas, médicos e psicólogos. 
Como são estabelecimentos co-
merciais, as autoescolas seguem 
a livre demanda de mercado e 
os preços por elas cobrados não 
são tabelados. Desse modo, o 
Detran.SP não pode interfe-
rir na relação comercial fir-
mada entre o CFC e o cliente.

Simulador de
direção será

obrigatório em todo 
Estado a partir de 

dezembro

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) deu início à Campanha 
de Natal 2015. Com o tema 
“Doe um brinquedo e faça 
uma criança feliz”, a ação 
tem como objetivo arreca-
dar brinquedos novos ou 
em bom estado para serem 
distribuídos às crianças de 
entidades e comunidades 
carentes do município. 
A arrecadação aconte-
ce em diversos pontos 
da cidade como escolas, 
supermercados, entre ou-
tros. A campanha tem en-
cerramento no dia 7 de 
dezembro; na sequência 
será realizada a triagem 
dos brinquedos, e de 16 a 
20 de dezembro aconte-
cerá à entrega. As caixas 
estão distribuídas nos se-
guintes locais: Escola Di-
nâmica; Escola Objetivo 
e Objetivo Júnior; Escola 
COTET; Escola Espaço 
Mágico; SEST SENAT; 
Escola Fêgo Camargo; 
Cartório de Imóveis; Car-
tório Quiririm; INEFRO; 

CAVEX; ACIT; 5º Bata-
lhão da PM; Progressão 
9 de Julho e Av. Itália; 
SENAC; SESI; Super-
mercado SEMAR Estiva; 
Supermercado Itambé; Su-
permercado Alcinda; Esco-
la Municipal Santa Luzia; 
ABC Transportes; Escola 
do Trabalho da Jabotica-
beiras prédio I e II;  Su-
permercado Fantástico; 
Escola Peixinho Dourado. 
Espetáculo solidário – No 
dia 4 de dezembro, às 20h, 
no Teatro Metrópole acon-
tece o espetáculo “Fuss-
ta e a Magia do Natal”. 
O ingresso é solidá-
rio e poderá ser troca-
do por um brinquedo 
novo ou em bom estado 
na bilheteria do Teatro. 
A apresentação conta com 
a participação do Balé da 
Cidade, Integrarte Dan-
ça, Academia Eliane In-
diani e Fêgo Camargo. 
Personagens como pa-
lhaço, bailarina e Papai 
Noel recepcionarão o pú-
blico em clima festivo.

Fundo Social de
Solidariedade de
Taubaté realiza

Campanha de Natal
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Pindamonhangaba está 
promovendo diversas 
ações para despertar a 
atenção dos homens para 
prevenção de doenças. 
Neste sábado (14) ha-
verá uma ação social na 
Praça Monsenhor Mar-
condes para difundir as 
informações da campa-
nha “Novembro Azul”. 
Esta atividade terá iní-
cio a partir das 8 horas.
As unidades de saúde 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba estão reali-
zando várias atividades 
para divulgar a campanha 
“Novembro Azul”. Esta 
ação tem como foco fa-
zer com que os homens 
fiquem atentos e se previ-
nam em relação ao câncer 

de próstata e outras do-
enças. A equipe do Cas-
tolira, por exemplo, fez a 
distribuição de material 
informativo, solicitação 
de exames, entre outras 
atividades, nesta semana.
O movimento “Novembro 
Azul” teve origem na Aus-
trália, em 2003, e neste mês 
porque 17 de novembro é o 
Dia Mundial de comba-
te ao câncer de próstata. 
A equipe de Educação 
Permanente em Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, tem 
trabalhado a questão do 
bem-estar com foco nos 
hábitos saudáveis de vida, 
para evitar outras doenças 
além do câncer de próstata.

Pinda promove 
ações sobre

Saúde do Homem

Os agendamentos para vi-
sitação ao Parque Natural 
Municipal do Trabiju ti-
veram início em outubro 
e apenas neste mês rece-
beu mais de 200 visitan-
tes, sendo estes grupos de 
estudantes e professores 
da rede pública de ensi-
no, organizações assisten-
ciais, grupos de familiares 
e amigos, entre outros.
Quem passa pelo parque 
tem a oportunidade de co-
nhecer as belezas naturais, 
tais como: fauna, flora, 
cachoeiras, e também a 
exposição “Cinco Ele-
mentos”, que acontece nas 
ocas temáticas”. A exposi-
ção é realizada em conjun-
to entre Prefeitura e Nove-
lis, por meio da empresa 

Evoluir. Este trabalho é 
dedicado aos aspectos cul-
turais, científicos e sociais 
da relação com os elemen-
tos terra, fogo, água e ar.
As visitas para novembro 
estão sendo agendadas e 
há vários grupos confir-
mados. Os responsáveis 
afirmam que ainda há da-
tas disponíveis. As visi-
tas são agendadas com o 
Departamento de Meio 
Ambiente. São possíveis 
agendamentos para esco-
las e instituições de ensino 
entre terças e quintas-fei-
ras, para os demais inte-
ressados a disponibilidade 
é aos sábados e domingos. 
As informações podem 
ser obtidas pelo tele-
fone (12) 3645-1494.

Parque Trabiju
recebe mais de 
200 visitantes

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba rece-
beu no dia 27 de outu-
bro uma comitiva dos 
representantes da Secreta-
ria de Meio Ambiente de 
Caraguatatuba. Os pro-
fissionais visitaram o 
Viveiro Municipal. A 
equipe foi recepciona-
da pelo diretor de Meio 
Ambiente da Prefeitura 
de Pindamonhangaba e 
pelo encarregado do local.
De acordo com as in-
formações do diretor 
de Meio Ambiente da 

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, os profissio-
nais de Caraguatatuba 
disseram que irão adotar 
muitas atividades que ob-
servaram no Viveiro de 
Pinda, existente há 30 anos.
“Eles disseram que o vivei-
ro de Pindamonhangaba é 
referência, por isso vieram 
até aqui. Ainda completa-
ram dizendo sobre a revita-
lização que nós fizemos na 
Figueira das Taipas, que 
‘bombou’ na internet”, 
comenta o diretor de 
Meio Ambiente de Pinda.

Viveiro de Pinda recebe
comitiva de Caraguatatuba
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Quem gosta de utilizar a bi-
cicleta para conhecer luga-
res diferentes e fazer novas 
amizades pode marcar pre-
sença na 5ª Pinda Pedalada 
no dia 22, a partir das 7h30. 
O evento é organizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer, e 
fará parte da campanha 
“Novembro Azul”. O 
objetivo da campanha é 
conscientizar os homens 

do município sobre a ne-
cessidade da prevenção ao 
câncer de próstata e ou-
tras doenças. A pedalada 
sairá do Centro Esportivo 
“João do Pulo” e se-
guirá até a Fazenda 
do Tanque, passando 
pelo bairro do Goiabal.     
De acordo com as infor-
mações dos responsáveis 
pela atividade, o percur-
so terá 37 km com algu-
mas subidas e descidas. 
É obrigatório o uso de 

capacete e haverá carro 
de apoio em todo percur-
so. “No km 12,5 a equipe 
se divide e aqueles que 
já praticam a modalidade 
Mountain Bike seguem 
por um caminho mais ‘ra-
dical’ e os demais seguem 
um rumo mais tranquilo. 
Desta forma, é possí-
vel atender todo tipo 
de público”, comenta 
o secretário de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura de Pinda.

Pedalada oferece atividade 
física e lazer à população

de Pindamonhangaba

Moradores do Azeredo poderão 
contar com uma unidade de saú-
de. A obra está na fase de funda-
ção. A unidade está localizada 
na Rua Antonio Bueno de Car-
valho e tem uma área total de 
415,47 m². O investimento to-
tal da obra é de R$ 859.416,03.
O projeto contempla espaços 
para consultório odontológi-
co, sala de vacinas, consultó-

rios de atendimento médico, 
estocagem de medicamentos, 
sala de esterilização, curati-
vos, inalação, sanitários, re-
cepção, copa, entre outros.
A construção de novos espaços 
para oferecer serviços de saúde 
à população tem como objetivo 
descentralizar o atendimento 
em saúde, garantindo a pre-
venção e promoção da saúde.

Pinda: Moradores do Azeredo
terão unidade de saúde

A Associação Criança Fe-
liz São Gabriel recebe fa-
mílias encaminhadas por 
meio do CRAS - Centro 
de Referência de Assis-
tência Social, desde 2005. 
No projeto ‘Família Feliz’, 
realizado em convênio 
com a prefeitura, o aten-
dimento ocorre por meio 
da superação da condição 
de vulnerabilidade social.
Segundo a diretora da 
entidade, Loani Moraes, 
cerca de 30 famílias são 
atendidas mensalmente 
pela parceria. A diretora 
também reforça que os 
vínculos comunitários são 
valorizados no trabalho 
realizado pela associação, 
que se estabelece por meio 
de doações e parcerias.
Essas famílias podem 
participar de oficinas de 
artesanato às quartas-fei-
ras, dia em que também 
é distribuído pão, fru-
tas e verduras. A entida-
de também disponibiliza 
cursos de alfabetização 
e cortes de cabelo aos 
familiares cadastrados.

Os acolhidos passam por 
atendimento especializado 
de acordo com suas neces-
sidades. O projeto tem à 
disposição psicopedago-
gos, psicólogos, dentistas, 
oftalmologistas, fisiote-
rapeutas, entre outros es-
pecialistas. Também são 
atendidas famílias com 
crianças que possuem 
necessidades especiais.
O apoio da comunida-
de é fundamental para 
a estrutura da entidade 
e o seguimento do pro-
jeto. Qualquer muníci-
pe pode realizar doações 
de fraldas descartáveis, 
roupas, calçados, lei-
te em pó, suplementos 
alimentares, móveis ou 
em quantias de dinheiro.
Mais informações sobre 
o projeto ‘Família Feliz’, 
assim como sobre as do-
ações, podem ser obti-
das por meio do telefone 
(12) 3648-5293.A sede 
da Associação Crian-
ça Feliz São Gabriel fica 
na Rua dos Bentos, 472, 
bairro São Benedito. 

Associação atende
famílias por meio 

de convênio com a
prefeiturade Pinda


