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Está previsto para está se-
mana o lançamento oficial 
do I Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba do Vale 
do paraíba, em Pindamo-
nhangaba. O evento será 
realizado no auditório 
da Prefeitura, com início 
previsto para as 19 horas, 
quando será divulgada a 
programação do evento e 
será conhecida a equipe 
organizadora estará a dis-
posição da imprensa para 
responder a todas as dúvi-
das. A festa dos tropeiros, 

Esta semana foram en-
tregues 1.553 livros clás-
sicos da literatura uni-
versal adquiridos pela 
Secretaria de Educação de 
Tremembé. No total de 
R$ 27.805,89 investidos 
na contribuição da edu-
cação dos nossos alunos. 
Tal iniciativa motivou 
a comunidade escolar à 
estender a Tertúlia para 
os 5º anos, sendo que a 
aquisição de tais livros 
foi realizada entre a esco-
la, a APM e as famílias.
A iniciativa veio para 
apoiar a nova disciplina 
Tertúlia Dialógica Literá-
ria, utilizando um diálogo 

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté (ECT) encerrou 
com destaque sua parti-
cipação na última etapa 
da Volta Internacional do 
Rio Grande do Sul neste 
final de semana, 11 e 12. 
Foram quatro pódios para 
a equipe taubateana que 
terminou sua participa-
ção como a melhor equi-
pe entre os brasileiros. De 
acordo com os diretores 
da ECT, o percurso de 
153 Km  com trechos de 
montanha foi desafiador 

em sua primeira edição,  
será realizada no perío-
do entre 1 e 3 de maio, 
na Fazenda Coruputuba. 
De acordo com o Departa-
mento de Cultura do mu-
nicípio, serão três dias de 
evento. Alem do festival 
gastronômico e cultural o 
I Festival dos Troupeiros 
do Vale do Paraíba terá 
atrações típicas, como: 
cavalgada, café e almoço 
tropeiro, missa sertaneja, 
shows, atrações com mu-
ares, barganha de animais 

igualitário. Neste momen-
to, os alunos compartilham 
respeitosamente trechos 
escolhidos que tenham 
chamado sua atenção ou 
despertado alguma refle-
xão durante a leitura. O 
diálogo é organizado pelo 
professor, possibilitando 
que cada aluno possa se ex-
pressar e ser ouvido, assim 
como respeitar o momento 
e as opiniões dos colegas.
Seguindo o currículo da 
disciplina, foram adquiri-
dos 3 títulos da literatura 
universal: As Aventuras 
de Sherlock Holmes, His-
tórias Extraordinárias de 
Edgar Allan Poe e Ilíada 

para os taubateanos. Com 
uma estratégia inicial-
mente defensiva, o pelo-
tão chegou compacto no 
trecho de serra e passou 
para o grupo seleto de 14 
atletas com Renato Ruiz 
e Alex Arseno na frente.  
Taubaté ficou em 3° lu-
gar geral entre as equipes 
e terminou como o me-
lhor time brasileiro.  A 
Equipe de Ciclismo de 
Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de Es-

e traias, museu tropeiro, 
entre outros. Vale desta-
car também a realização 
do concurso Rainha dos 
Tropeiros, que já está com 
inscrições abertas. Para 
participar, é necessário 
retirar o regulamento no 
Departamento de Turis-
mo, até sexta-feira (17). 
O departamento fica 
no Palacete Tiraden-
tes, na Praça Barão do 
Rio Branco, 22, ao lado 
da igreja São José (anti-
ga Câmara Municipal).

– A Guerra de Troia de 
Homero, respectivamente 
para os alunos de 7º, 8º e 
9º anos. Este acervo ficará 
disponível, sendo utiliza-
do pelos alunos em casa e 
nas escolas o tempo neces-
sário para leitura e com-
partilhamento na Tertúlia.
Já é notado pelos pro-
fessores o aumento do 
vocabulário dos alunos, 
melhora na expressão 
oral e a compreensão de 
texto. Ao mesmo tempo, 
é um exercício de respei-
to, de escuta igualitária, 
que está transformando 
o contexto dos alunos 
e a criação de sentindo.

porte e Lazer. Confira os 
resultados da equipe: Re-
nato Ruiz 3° lugar Geral
Alex Arseno 9° lugar geral
Márcio Vicen-
te 24° lugar geral
Luan da Mat-
ta 50° lugar Geral 
Classificação camisa Verde
Alex Arseno 4° Lugar 
Classificação Ca-
misa de Montanha
Márcio Vicente 5° Lugar 
Classificação por equipes
3° lugar Geral (Me-
lhor Equipe Brasileira) Pinda lança oficialmente I 

Festival Tropeiro do Vale 
do Paraíba

Prefeitura adquire livros 
da literatura clássica para 

a nova disciplina
implantada em Tremembé

Ciclismo de Taubaté é o 
melhor do Brasil na

Volta Internacional do 
Rio Grande do Sul

Em Taubaté, 982 crian-
ças e adolescentes entre 
sete e 14 anos, são aten-
didas em 18 campos de 
futebol do município 
por meio do programa 
Gol do Futuro. Esse é 
um dos 13 programas de-
senvolvido pela Secreta-
ria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura do município.  
A atividade integra o Co-
mum-Unidade em Ação, 
projeto que visa atender 
a população em situação 

de vulnerabilidade so-
cial por meio de ativida-
des esportivas e de lazer, 
com compartilhamen-
to de responsabilidade.  
O Comum-Unidade em 
Ação visa minimizar o 
tempo ocioso de jovens 
nas ruas, proporcionan-
do atividade física para a 
promoção da saúde desde 
a primeira infância até a 3ª 
idade. As atividades tam-
bém servem de ferramen-
tas para afastar crianças e 

adolescentes da violência, 
do alcoolismo e das drogas. 
A Secretaria de Esport e 
e Lazer de Taubaté co-
municao que os interes-
sados em participar do 
Gol do Futuro podem se 
inscrever pelo site da ad-
ministração municipal: 
www.taubate.sp.gov.br, 
onde também encontram 
a programação completa. 
Mais informações ainda 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Programa Gol do Futuro 
já atende 982 jovens em 

Taubaté
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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

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou as cinco 
instituições de ensino clas-
sificadas para instalar uma 
faculdade de medicina 
particular em São José dos 
Campos. Foram habilita-
das: Anhanguera, São Ju-
das Tadeu, Anhembi Mo-
rumbi, Univap e Suprema. 
A classificação levou em 
conta indicadores de qua-
lidade como o índice geral 
de cursos (IGC) e o con-
ceito preliminar de curso 
(CPC), além de processos 
de supervisão e se a insti-
tuição já ofertou cursos de 
medicina. A próxima eta-
pa da seleção vai analisar 
a qualidade e pertinência 
das propostas. O trabalho 
será conduzido por uma 
comissão de especialistas 
designada pelo MEC. A 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da SEMA (Se-
cretaria de Meio Ambien-
te), está plantando 18.200 
mudas de árvores em di-
ferentes locais da cidade, 
desde setembro de 2014. 
Mas infelizmente, a admi-
nistração municipal tem 
registrado o furto e dani-
ficação de várias espécies 
nas últimas semanas. A 
Prefeitura pede para que 
as pessoas não arranquem 
ou danifiquem essas ár-
vores e sim cuidem das 
mesmas. A arborização ur-
bana bem planejada con-
tribui para a estabilidade 
microclimática, ou seja, 
uma cidade adequadamen-
te arborizada apresenta 

divulgação do resultado 
preliminar está programa-
da para o dia 22 de maio, 
com prazo para interposi-
ção de recursos até o dia 
5 de junho. O resultado 
final está previsto para 
ser anunciado no dia 24 
de junho. Mais Médicos
A criação de novos cursos 
particulares de medici-
na faz parte do programa 
Mais Médicos, lançado 
pelo governo federal. O 
objetivo é proporcionar 
um amplo pacto de me-
lhoria do atendimento aos 
usuários do SUS, acele-
rar os investimentos em 
infraestrutura nos hospi-
tais e unidades de saúde 
e ampliar o número de 
médicos para atendimen-
to à população. No total, 
o programa prevê a cria-

um clima mais ameno, 
sem grandes variações de 
temperatura. As árvores 
também melhoram da 
qualidade do ar, pela ab-
sorção de partículas de 
poeira e gases às folhas, 
retirando grande parte da 
poluição do ar. A captura 
de carbono da atmosfera, 
colaborando no equilíbrio 
na absorção do CO2 (im-
portante gás do efeito es-
tufa) transformando em 
O2 pela fotossíntese; a re-
dução da poluição sonora, 
através do amortecimen-
to das ondas sonoras por 
barreiras verdes e pelas 
copas das árvores; melho-
ria no paisagismo e/ou do 
aspecto visual da cidade. 

ção de mais 11.447 vagas 
de graduação em medi-
cina e mais de 12 mil va-
gas em residência médica. 
A proposta é universa-
lizar até 2018 a ofer-
ta de residência médica 
no país. Curso federal
A Prefeitura de São José 
dos Campos também tra-
balha para que a cidade 
receba um curso federal da 
Escola Paulista de Medi-
cina, ligada à Unifesp. No 
último dia 10 de março, 
uma comissão da institui-
ção aprovou as instalações 
da sede da Urbam, prédio 
oferecido pela Prefeitura 
para implantação do curso. 
Após receber o aval da 
Escola Paulista, agora 
a proposta será avalia-
da pelo Conselho Uni-
versitário da Unifesp.

Locais como: Avenida 
Imigrantes, Escola SE-
DES, Avenida Carlos 
Pedroso da Silveira (pró-
ximo a Volkswagem), Pra-
ça Santa Terezinha, Rua 
CTI/ Bonfim, Avenida 
da Fraternidade, Parque 
Urupês, Cecap III, entre 
outros, estão sendo con-
templados. Nesta semana, 
a equipe da SEMA está 
atuando no Cecap, Aveni-
da da Fraternidade, Jardim 
Ana Rosa e Vila Olimpia. 
Na última contagem, a 
Prefeitura já havia plan-
tado cerca de 12.000 
mudas. A SEMA dispo-
nibiliza mudas para doa-
ção pelos telefones: (12) 
3624-4195/ 3625-5023.

MEC divulga finalistas para 
curso de medicina em São 

José dos Campos

Com objetivo de plantar
mais de 18 mil árvores

Prefeitura de Taubaté sofre 
com furto de mudas na cidade
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A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos rada-
res móveis nesta semana. 
O objetivo da fiscalização 
é dar mais transparência e 
buscar a redução do núme-
ro de acidentes de trânsi-
to na cidade. Veja a lista:
13/04 - Rua Prof. Elba 
Maria Ramos Pereira, 
bairro Hípica Pinheiro;

A Prefeitura de Tauba-
té entrega na próxima 
quarta-feira, 15, às 14h, 
a revitalização da Esco-
la Municipal do Trabalho 
Jabuticabeira II. Ao todo, 
a administração municipal 
investiu R$ 305.360,00 
com as instalações elétri-
cas, hidráulicas, pisos nas 
salas de aula, banheiros, 
corredores e repartições 
administrativas. O prédio 
ainda recebeu pintura nos 
ambientes internos e ex-
ternos e houve a aquisição 
de equipamentos como 
data show, bebedouros de 
pressão, computadores, 

14/04 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Campos Elíseos;
15/04 - Av. Ernesto de 
Oliveira Filho, bair-
ro Bosque Flamboyant;
16/04 - Avenida Isauro 
Moreira, bairro do Itaim;
17/04 - Rua Tarcílio Ber-
nardes, Jardim Continental
18/04 - Av. Joaquim 
Ferreira da Silva, Par-
que Três Marias;

cadeiras fixas, equipamen-
tos para o curso de Dese-
nho Técnico e Metrologia, 
painéis de metalon, persia-
nas, máquinas galoneiras, 
placas de compensado, 
quadros brancos, apare-
lhos de ar condicionado, 
telas de projeção e TVs de 
42”. A unidade, que hoje 
oferece 15 cursos em di-
versas áreas, foi inaugu-
rada em 1995 e mantém 
uma média de 1.500 alu-
nos matriculados anual-
mente. O atual governo 
já revitalizou as unidades 
da Estiva, Areão, Jaboti-
cabeira I e Alto do Cristo. 

19/04 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro). 
Observações: Os lo-
cais de fiscalização 
estão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação.

As unidades do Sítio San-
to Antônio, Gurilândia e 
Cecap serão as próximas 
contempladas. As Escolas 
Municipais do Trabalho 
oferecem cursos profissio-
nalizantes gratuitos e de 
curta duração, atendendo 
aproximadamente 10 mil 
alunos por ano. O even-
to será aberto ao público, 
autoridades e imprensa. 
SERVIÇO: Reinaugura-
ção Escola do Trabalho 
Jaboticabeira II 
Data: 15/04/2015 Ho-
rário: 14h Endereço: 
av Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1555.

Taubaté divulga rota de
fiscalização dos radares

móveis nesta semana

Prefeitura de Taubaté
reinaugura Escola do

Trabalho Jabuticabeira II

Programa Emprega São 
Paulo oferece 12.731 

vagas no Estado

Nesta semana, mais  12 
.731 oportunidades de em-
prego estão em ofertas em 
todo o Estado de São Pau-
lo As vagas foram dispo-
nibilizadas pelo programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego,agência de em-

pregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE),  Os candidatos aos 
postos de trabalho pode-

rão disputar as seguintes 
vagas: auxiliar de limpe-
za, auxiliar de produção, 
atendente de loja, costu-
reiro (a), corretor de imó-
veis estoquista, mecânico, 
operador de caixa, pedrei-
rorecepcionista, soldador, 
telemarketing e vendedor 
(a). Como se cadastrar – O 
interessado às vagas e aos 
programas dequalificação 
da SERT, devem acessar o 
site  www.empregasaopau-
lo.sp.gov.br , criarlogin, 
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.

Evento tem como objeti-
vo conscientizar a popu-
lação sobre a preservação 
do meio ambiente e a pro-
gramação inclui palestras 
e mutirões de limpeza. 
Com apoio da Secretaria 
de Meio Ambiente da Pre-
feitura de Ubatuba e or-
ganização da AMOSPEM 
(Associação Moradores do 
Sertão do Perequê-Mirim) 
e do Grupo de Mobiliza-
ção Impacto, o 2º Festival 
Impacto que acontece nos 
dias 24, 25 de abril e 2 de 
maio no Sertão do Pere-
quê-Mirim. O evento tem 
como objetivo conscien-
tizar a população sobre a 
preservação do meio am-
biente e a programação 
inclui palestras e mutirões 
de limpeza, jardinagem 
e paisagismo ecológico.  
Vânia Carrozo, da Sala 
Verde, diz que as ativida-
des são de suma impor-

tância e chegam para so-
mar esforços no sentido 
de reverter a situação do 
rio do bairro.  Ela também 
elogia a participação da 
AMOSPEM. “Fico satis-
feita em ver o empenho 
dos moradores e da asso-
ciação. Sem eles o evento 
não teria tanto sucesso”, 
afirma Vânia. Presidente 
da AMOSPEM, José Mes-
sias Feitosa comenta sobre 
os resultados do primeiro 
Festival, que aconteceu há 
cerca de seis meses. “Os 
moradores da comunidade 
permanecem mantendo as 
ruas mais limpas e perce-
bemos que a consciência 
em cuidar da comunida-
de aumentou bastante”, 
afirma José.  Ele conta 
também que na primeira 
edição do evento foram 
retirados seis caminhões 
com lixo, provenientes do 
rio e da beira da estrada. 

José Messias ainda afirma 
que o apoio da prefeitura e 
dos demais envolvidos foi 
fundamental. “É a primei-
ra vez em 20 anos que o 
Sertão do Perequê-Mirim 
é lembrado”, diz Messias.  
“Com essa parceria com a 
prefeitura tudo ficou me-
lhor por aqui”, comemora. 
Confira o calendário das 
atividades do 2º Festival 
Impacto 24/04 - Às 19 ho-
ras - Reunião com orien-
tações técnicas para a me-
lhoria ambiental no Sertão 
do Perequê-Mirim e para 
prevenção da dengue. 
Local: E.M Maria da 
Cruz Barreto 25/04 - 
ÀS  8 horas - Mutirão 
de limpeza do bairro. 
Concentração: Campinho 
do Celso 02/05 - ÀS 8 horas 
- Muitirão para jardinagem 
e paisagismo ecológico 
Concentração: Cam-
pinho do Celso

2º Festival Impacto
mobiliza comunidade 

do Perequê-Mirim
Conselho Tutelar é um 
órgão permanente e autô-
nomo, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescen-
te O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Uba-
tuba (CMDCA) abriu na 
última quinta-feira (09/4) 
um edital para Eleição 
Unificada do Conselho 
Tutelar. Composto por 
cinco conselheiros eleitos 
pela população do muni-
cípio, o Conselho Tutelar 
é um órgão permanente 
e autônomo, encarrega-
do pela sociedade de ze-
lar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do 
adolescente. O processo 
eleitoral organizado pelo 
conselho, sob a responsa-
bilidade de comissão insti-
tuída especificamente para 
este fim, definirá as etapas 
seguintes a partir do edital 
publicado pelo CMDCA. 
O processo de escolha 
dos membros do Conse-
lho Tutelar deve observar 
as seguintes diretrizes:
a) O processo será rea-
lizado para o preenchi-
mento de 5 (cinco) vagas 
para membros titulares e 

5 (cinco) vagas para seus 
consequentes suplentes;
b) A candidatura deverá 
ser individual, não sendo 
admitida a composição de 
chapas, em conformidade 
com o disposto na Resolu-
ção nº 170/14 editada pelo 
CONANDA - Conselho 
Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;
c) O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA 
de Ubatuba criou por meio 
da Resolução nº 08/15-16, 
uma Comissão Especial 
Temporária, de composi-
ção paritária entre conse-
lheiros representantes do 
governo e conselheiros 
da sociedade civil, para 
a realização do primeiro 
Processo de Escolha em 
Data Unificada dos mem-
bros do Conselho Tutelar;
d) O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, no uso de 
suas atribuições, publica-
rá Editais específicos na 
Imprensa local e meios 
equivalentes, para cada 
uma das fases do proces-
so de escolha de conse-
lheiros tutelares, os quais 
deverão dispor sobre:
I –   A documentação 

exigida aos candidatos 
para que possam concor-
rer no processo eleitoral;
II –  As regras do Pro-
cesso de Escolha 
em Data Unificada, 
contendo as condu-
tas permitidas e ve-
dadas aos candidatos;
III – As sanções previstas 
aos candidatos no caso 
de descumprimento das 
regras do Processo de Es-
colha em Data Unificada;
IV –  A regulamentação 
quanto as fases de im-
pugnação, recurso e ou-
tras do Processo de Esco-
lha Em Data Unificada; e
V –   As vedações. O pre-
sente edital estará dispo-
nível de forma integral no 
quadro de avisos ou local 
equivalente na Casa dos 
Conselhos de Ubatuba, em 
todas as Secretarias Muni-
cipais e equipamentos da 
Prefeitura, bem como na 
Câmara Municipal de Uba-
tuba e em outros locais pú-
blicos. Lembramos aos in-
teressados em concorrer ao 
Conselho Tutelar que to-
dos os requisitos para 
a candidatura previs-
tos no Edital devem ser 
observados para devi-
da habilitação ao cargo.

CMDCA de Ubatuba abre 
edital para Eleição Unificada 

do Conselho Tutelar

Governo do Estado
abre mais de 600 vagas

de estágio na região
O Governo do Estado de 
São Paulo abriu inscrições 
para o processo seletivo de 
estágio no setor público 
estadual. São 11 mil vagas 
no estado, sendo que há 
mais de 600 oportunida-
des para a região do Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-
te. As vagas são para es-
tudante do ensino médio, 
técnico e superior, com o 
valor da bolsa variando de 
R$ 300,00 a R$ 1.250,00. 
O processo é realizado por 
meio da Fundap (Funda-
ção do Desenvolvimento 
Administrativo) e o pra-
zo de inscrição vai até 
22 de abril. A prova está 

prevista para o dia 24 de 
maio.  São em torno de 
100 vagas para estudantes 
de ensino médio. Veja a 
lista completa de cidades 
no link. Para ensino téc-
nico, há vagas para quem 
cursa Administração, 
Construção Civil, Infor-
mática, Mecânica e Segu-
rança do Trabalho. Veja 
a lista completa no link. 
Já para os estudantes uni-
versitário, há oportunida-
des para mais de 25 cur-
sos. Veja a lista completa 
no link. Para participar, 
é necessário preencher a 
ficha disponível no site 
http://estagio.sp.gov.br/ 

e pagar a taxa no valor 
de R$ 20 até o dia 23. 
Pedidos de isenção do pa-
gamento somente poderão 
ser pleiteados até o dia 
10 de abril, pelos candi-
datos cuja família esteja 
inscrita no Cadastro Úni-
co para Programas So-
ciais do Governo Federal (
CadÚnico). A seleção tam-
bém atende ao programa 
Aluno Empreendedor, 
da Secretaria da Educa-
ção. Nesse caso, a car-
ga horária é de 12 horas, 
a ser cumprida aos sá-
bados e domingos nas 
escolas estaduais, e a 
bolsa é de R$ 340,00.
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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-

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 

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 

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 

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.

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.

Paraibuna
Nota sobre junta
de serviço militar

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

O comando do 2º Bata-
lhão de Engenharia de 
Combate “Batalhão Bor-
ba Gato”, com sede em 
Pindamonhangaba-SP 
comunica a publicação 

do Edital de Pregão Ele-
trônico nº 05/2015 para a 
aquisição de Aquisição de 
Gás LP. De acordo com 
o edital, a data da Sessão 
Pública será 23 de abril de 

2015 - 09: 30 (nove e trin-
ta horas - horário de Bra-
sília). A retirada do Edi-
tal é pelos interessados é 
pelo endereço eletrônico: 
www.comprasnet.gov.br

2º Batalhão de Engenharia de 
Combate comunica Edital

de Pregão Eletrônico


