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Começa na próxima segun-
da-feira (19) em Taubaté, 
o 2º Festival Internacional 
de Dança. O Festival, que 
acontece no Teatro Me-
trópole e na Praça Dom 
Epaminondas até o dia 24 
de maio, traz grandes es-
petáculos de dança nacio-
nais, internacionais e terá 
a presença da bailarina 
Ana Botafogo.  O evento 
tem o objetivo de promo-
ver a cultura e o turismo 
da cidade, além do inter-
cambio e oportunidade de 
conhecimento a dança. A 
programação traz espe-
táculos de academias do 
Rio Grande Sul, São Pau-

Em 2014, a Natura renovou 
seu compromisso coletivo 
com o futuro lançando a 
“Visão de Sustentabili-
dade 2050″, que visa ex-
pandir sua geração de 
valor e provocar impacto 
econômico, social e am-
biental positivo no mundo. 
A instituição é destaque 
pelo seu comprometimen-
to com a construção de um 
mundo melhor, aliando 
lucro à geração de bem
-estar social e ambiental.
Nesse contexto, o Ins-
tituto Natura, parceiro 
da Secretaria de Educa-

lo e da do Vale do Paraí-
ba, além do famoso Tan-
go Argentino. No dia 21 
acontece uma homenagem 
à bailarina Ana Botafo-
go, no Teatro Metrópole. 
A comemoração tem iní-
cio às 20h, com uma 
apresentação espe-
cial do Balé da Cidade.  
A homenageada também 
realizará um workshop, 
às 16h, no mesmo local. 
O Festival tem a curado-
ria do Balé da Cidade que 
realizará duas apresen-
tações durante o evento 
“É Proibido Proibir” e 
“Qorpo Santo”. As apre-
sentações serão gratuitas 

ção de Tremembé, tem 
uma participação ativa 
no município, apoiando 
a melhoria da qualida-
de da educação como um 
caminho fundamental de 
transformação da realidade 
brasileira, gerando impac-
to positivo e contribuindo 
para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade. 
Isso vem ao encontro de 
um momento muito espe-
cial para o Instituto que 
completa 5 anos, consoli-
dando uma trajetória que 
teve início 15 anos antes, 
com a criação da linha 

e abertas ao público. Os 
ingressos para as apre-
sentações deverão ser re-
tirados com uma hora de 
antecedência no Teatro 
Metrópole. A Mostra de 
Dança vai contar com 
a apresentação de 
15 academias que reali-
zarão coreografias dis-
tribuídas em diversas 
modalidades: Dança Con-
temporânea, Jazz, Estilo 
Livre, Danças Urbanas e 
Danças Populares. O Tea-
tro Metrópole fica na Rua 
Duque de Caxias, 312 – 
Centro. A programação 
está no site da Prefeitura: 
www.taubate.sp.gov.br.

de produtos não cosméti-
cos Natura Crer para Ver.
Para celebrar estas conquis-
tas foi lançado o Relatório 
Anual do Instituto tra-
zendo na capa e nas 
ilustrações sobre o pro-
jeto Comunidade de 
Aprendizagem duas es-
colas do município que 
passaram pela transfor-
mação e hoje realizam 
as atuações de êxito do 
projeto, que tem como 
objetivo a interação de 
famílias e comunidade 
com as atividades volun-
tárias e decisões da escola.

Taubaté recebe
2º Festival Internacional 
de Dança com presença 

de Ana Botafogo

Escolas Municipais de 
Tremembé são

destaques no Relatório 
Anual do Instituto Natura

O Polo Regional da Bele-
za de Taubaté abre a par-
tir da próxima semana, 
as inscrições para cursos 
profissionalizantes. São 
190 vagas disponíveis 
para cursos gratuitos com 
duração de dois meses, 
que visam à geração de 
renda. As inscrições serão 
realizadas em duas datas: 
dia 18 de maio, para os 
que vão frequentar o cur-
so pela primeira vez; e dia 
19, para quem já realizou 
um dos cursos. O atendi-
mento será realizado das 
8h30 às 11h e das 13h30 

às 16h30. São oferecidos 
cursos de Depilação, De-
signer de Sobrancelhas, 
Manicure e Pedicure, 
Unhas Artísticas, Assis-
tente de Cabeleireiro, Ma-
quiagem, Penteado, Corte 
e Escova. As aulas aconte-
cem nos períodos da ma-
nhã e tarde e o curso de 
Manicure/Pedicure e Pen-
teado tem horário no perí-
odo da noite. A matrícula 
é por ordem de chegada 
e poderá ser feita somen-
te pelo candidato. No ato 
da inscrição é necessário 
apresentar original e cópia 

dos seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e apresentação 
da carteira de trabalho. 
A idade mínima para fre-
quentar o curso é de 18 
anos, ressaltando que as 
vagas referentes aos cur-
sos certificados pela Pre-
feitura são destinadas aos 
moradores do município. 
No dia 25 de maio acon-
tece a aula inaugural e a 
presença do aluno é obri-
gatória. Aquele que não 
comparecer será conside-
rado desistente. Caso o 
aluno desista do curso, não 
poderá se inscrever em 
qualquer outro curso do 
Polo Regional da Beleza 
pelo período de seis meses. 
O polo está instalado no 
Centro Cultural, que fica 
na praça Coronel Vitoria-
no, 1, Centro, e  é coorde-
nado  pelo FUSSTA (Fun-
do Social de Solidariedade 
de Taubaté) em parceria 
com o FUSSESP (Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo). 
Mais informações no te-
lefone: (12) 3633-5671.

Polo Regional da Beleza abre 
inscrições em Taubaté

O Fussta (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté) 
distribuiu nesta semana, 
536 pacotes de fraldas geri-
átricas para quatro entida-
des sociais do município: 
Apae, Casa São Francisco 
de Idosos, Casa do An-
cião e Casa Recomeço. 

A Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Ver. Rômulo 
Campos D´Arace”, lo-
calizada no Bosque da 
Princesa, homenageia seu 
patrono neste mês, pelos 
60 anos de sua morte, em 
1º de maio de 1955. Para 
tanto, está sendo realizada 
a exposição ‘Lembranças 
de Rômulo’, na sede da bi-
blioteca, com alguns per-
tences originais do patro-
no, cedidos por sua única 
filha, Vânya Dulce D´Ara-

Todo o material foi arre-
cadado através dos ingres-
sos solidários do projeto 
O Vale em Canto, que 
teve início no último dia 
30 de abril com o show 
do cantor Guilherme 
Arantes. Cada dois paco-
tes de fraldas foram tro-

ce Maciel, como uma es-
crivaninha, livros e fotos, 
além de reportagens publi-
cadas no jornal Tribuna do 
Norte. Uma das curiosida-
des da exposição é a placa 
original da Biblioteca, da 
época de sua inauguração. 
Além da exposição, que 
está aberta no horário de 
funcionamento da biblio-
teca, durante todo o mês 
de maio, familiares de Rô-
mulo D´Arace estarão no 
local em dias específicos, 

cados por um ingresso. 
O objetivo do O Vale em 
Canto, que acontece até 
dezembro, é fazer um in-
tercâmbio entre música e 
solidariedade, além de di-
vulgar a música popular 
brasileira, com a partici-
pação de nomes regionais.

às 15 horas, conversando 
com os visitantes e com 
os convidados especiais. 
As próximas datas serão 
quinta-feira, para escrito-
res, poetas e trovadores; 
dia 21 de maio, para rota-
rianos e vereadores; e dia 
28 de maio, para educado-
res e aprendizes. A biblio-
teca fica na Ladeira Barão 
de Pindamonhangaba, no 
bairro do Bosque, e fun-
ciona de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.

Fussta entrega fraldas
geriátricas para entidades

sociais de Taubaté

Biblioteca municipal de Pinda 
homenageia seu patrono



página 2A GAzetA dos Municípios15 de maio de 2015

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 15/05/2015.
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Encontros temáticos do 
Programa Estrada para 
a Cidadania acontecem 
em escolas municipais. A 
CCR NovaDutra realiza, 
nesta quinta-feira (14/5), 
encontros temáticos sobre 
Trânsito e Meio Ambiente 
do Programa Estrada para 
a Cidadania, para educa-
dores de escolas munici-
pais de Roseira e Pinda-
monhangaba, no Vale do 
Paraíba. Os eventos acon-
tecem nos períodos da 
manhã e da noite. Consi-
derado o maior programa 
privado de Educação de 
Trânsito do país, o Estra-
da para a Cidadania leva, 
aos professores da rede 
municipal das 36 cidades 
às margens da rodovia, 
noções e vivência sobre 
Educação de Trânsito e 
Meio Ambiente. Por meio 

dos Encontros Temáticos 
promovidos pela CCR No-
vaDutra – responsável por 
administrar uma das mais 
importantes rodovias do 
país, a via Dutra -, o pro-
grama capacita professo-
res sobre o assunto, com 
atividades que possam 
ser aplicadas em salas de 
aula. Além dos conceitos 
de Educação no Trânsito 
e Meio Ambiente, ações 
de cidadania são também 
protagonistas do progra-
ma, desenvolvidas e apli-
cadas por profissionais 
especializados contratados 
pela Concessionária. Com 
a capacitação oferecida 
pela CCR NovaDutra, os 
professores são formados 
para tornarem-se multipli-
cadores e formadores de 
cidadãos mais conscientes 
para o futuro. O principal 

objetivo do Estrada para a 
Cidadania é que tais con-
ceitos sejam incluídos no 
conteúdo programático das 
matérias em toda a grade 
curricular das escolas mu-
nicipais, com Educação de 
Trânsito para o 4º ano, e 
Educação Ambiental para 
o 5º ano. O treinamento é 
realizado por pedagogos 
contratados pela Conces-
sionária. A CCR NovaDu-
tra oferece gratuitamente o 
curso e o material de apoio 
aos educadores, além de 
livros didáticos aos alunos 
envolvidos. A estimativa 
da Concessionária é que, 
em 2015, sejam envolvi-
dos 5,5 mil educadores e 
128 mil estudantes de mu-
nicípios servidos pela via 
Dutra, com as temáticas de 
Trânsito, Cidadania e Meio 
Ambiente. Serviço Roseira
14/5: Encontro Temá-
tico Meio Ambiente
Horários: das 8h às 10h30
Local: Secretaria Munici-
pal de Educação, localiza-
da na Praça Santana, nº 2 – 
Centro Pindamonhangaba
14/5: Encontro Te-
mático Trânsito
Horários: das 18h às 21h
Local: Palacete 10 de 
Julho (antigo prédio da 
Prefeitura Municipal), 
na Rua Deputado Cla-
ro César, 33, Centro.

CCR NovaDutra promove
debates sobre Trânsito e Meio 
Ambiente para professores de 
Roseira e Pindamonhangaba

O encontro contou com a 
presença de mais de trinta 
pessoas e nele foram de-
cididos os rumos da cons-
tituição da cooperativa, 
que faz parte do Programa 
Municipal de Economia 
Solidária criado por inicia-
tiva do prefeito Mauricio. 
Presente no evento, Cris-
tina Prochaska, Diretora
-Presidente da FundArt, 
ressaltou a importância 
da implantação do pro-
grama no fortalecimen-
to da economia criativa 
e da cultura. “A Ecosol 

é uma política que vem 
para fortalecer a cidade 
de maneira transversal, 
contribuindo também para 
a geração de emprego e 
renda de nossos artistas e 
artesãos”, afirmou Cris-
tina. Neide Abatayguara, 
especialista em Coope-
rativismo e Associativis-
mo, também falou para 
os presentes da reunião e 
destacou a constituição e 
legalização das cooperati-
vas. “A formação de coo-
perativas visa organizar a 
atividade econômica e a 

gestão coletiva, dividindo 
resultados e fortalecen-
do a geração de trabalho 
e renda”, explicou Neide. 
A definição do estatuto 
da Cooperativa de Arte-
sãos e Costureiras será 
no próximo sábado (16/5) 
às 15 horas no Sobra-
dão do Porto, localizado 
na Praça Anchieta, 38 – 
Centro. Para obter mais 
informações, entre em 
contato com a Secretaria 
Municipal de Cidadania 
e Desenvolvimento So-
cial (0xx12) 3834-3500.

Reunião na FundArt de
Ubatuba debate constituição 
da Cooperativa de Artesãos 

e Costureiras

O Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino 
Oficial do Estado de São 
Paulo se reuniu nesta se-
mana com o secretário da 
Educação, Herman Voo-
rwald, e ambos saíram sem 
um acordo sobre a propos-
ta de reajuste salarial para 
os professores paulistas. A 
greve já dura dois meses. 
Segundo informou Maria 
Izabel Azevedo Noronha, 
presidente do Sindicato, 
a Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
só vai definir o  índice de 
reajuste salarial dos pro-
fessores na data-base de 
1º de julho.  Maria Izabel  
se reuniu nesta semana 
com o secretário da Edu-
cação, Herman Voorwald 
na sede da secretaria, na 
praça da República, na 

capital paulista. Os pro-
fessores se reuniram em 
frente ao prédio da secre-
taria onde protestaram 
e penduraram cópias d
os seus contracheques nas 
grades da entrada da se-
cretaria para reclamar dos 
salários. Por outro lado, de  
acordo com a presidente 
do sindicato,  . Uma deles 
se refere à contratação de 
professores temporários 
por três anos ininterrup-
tos, em vez de um ano. 
Os temporários teriam 
atendimento pelo Insti-
tuto de Assistência Mé-
dica ao Servidor Público 
Estadual (Iamspe), o que 
não acontece atualmente. 
Em nota, a secretaria in-
formou que em até 30 
dias, enviará projeto de lei 
à Assembleia Legislativa, 

que estabelece que não 
deve haver nenhum inter-
valo contratual por três 
anos. Após este período, 
serão 180 dias de espera 
para uma nova atuação. 
Maria Izabel informou 
também que a secretaria 
se comprometeu em criar 
um grupo de trabalho, 
com participação do sin-
dicato, para desmembrar 
salas de aula, reduzin-
do assim o número de 
estudantes por turma. 
Outra reivindicação, a 
contratação de coordena-
dores pedagógicos, poderá 
ocorrer ainda este ano. A
 secretaria informou que 
vai ampliar o número 
de coordenadores. Atu-
almente, existem mais 
de 10 mil desses pro-
fissionais em exercício.

Estado e professores ainda 
não chegam a acordo sobre 

reajuste salarial em SP

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS - A P.M. de S. L. do Pa-
raitinga convoca os licitantes interessados para a abertura dos envelopes de propos-
ta de preços da licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/2015 - Edital 
Nº022/2015 – Proc. Adm. N°024/2015. Objeto: Obra de requalificação urbanística 
do Centro Histórico – 2ª Fase – Rua Monsenhor Ignácio Gióia, Rua Cel. Domin-
gues de Castro e Rua Cônego Costa Bueno, conforme CT nº 0424.031-37/2013 
– Firmado entre a Prefeitura de S. L. Paraitinga e o IPHAN. Data da realização: 
29/05/2015 – às 14:00hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal, sito na Praça 
Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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A partir desta semana ana-
listas do Sebrae Móvel 
estarão em Silveiras,no 
Vale Histórico  para ofere-
cer  atendimento gratuito 
a empresários e pessoas 
interessadas em abrir o 
próprio negócio. A rtesãos 
que atuam no Circuito Tu-
rístico do Vale Histórico 
serão um dos beneficiados 

com atendimento especial 
na ação desenvolvida no 
município. O veículo do 
Sebrae estará  na praça 
central para atendimentos 
individuais gratuitos so-
bre temas relacionados à 
gestão de negócios, como 
planejamento, finanças, 
produção, marketing, re-
cursos humanos e forma-

lização. Também serão 
esclarecidas dúvidas so-
bre a declaração anual do 
Microempreendedor indi-
vidual, que se encerra no 
próximo dia 31 de maio. 
Alem da programação que 
inclui  palestras, oficinas 
e consultorias gratuitas 
do Escritório Regional da 
entidade em Guaratingue-
tá, os empreendedores e 
interessados no empreen-
dedoprismo poderão obter 
detalhes sobre os produtos 
e serviços oferecidos pelo 
Sebrae-SP, além O Sebrae 
Móvel ficará estaciona-
do na Praça da Matriz, 
em frente à Prefeitura, no 
centro da cidade, de quar-
ta a sexta-feira. O horário 
de atendimento será das 
10h às 16h.  A ação tem 
o apoio da Prefeitura de 
Silveiras e da Associação 
dos Artesãos de Silveiras.

Sebrae Móvel vai atender
empresários de Silveiras

Desde a última segunda-
feira (13/5/2015), o se-
cretário de Comunicação 
Social da prefeitura de 
Caraguá é o vice-prefeito, 
Antonio Carlos Junior. O 
jornalista Salim Burihan 

A música sertaneja é atra-
ção no Mercatau neste 
sábado, 16, às 9h30, pelo 
projeto Mercado Musical. 
O convidado desta edição 
é o cantor Itajubá. Nascido 
na cidade mineira de mes-

O espaço cultural do sa-
guão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba rece-
be, neste mês, as obras 
do artista plástico Junô. 
São mais de 30 telas mul-
ticoloridas, com temas 
abstratos, que preenchem 
as paredes do saguão, 
chamando a atenção dos 
munícipes que freqüen-
tam a sede da Prefeitura. 
“A minha arte é a arte da 
necessidade espirituali-
zada envolta em cores, 
forma, movimento e sen-
sações. De estruturas trans-
formantes que buscam 
levar, aos que apreciam, a 

O verão foi embora há 
quase dois meses, mas in-
felizmente, e ao contrário 
do que muitos pensam, a 
Dengue não vai embora 
com o calor. Por isso, a Pre-
feitura de Taubaté inten-
sifica o combate ao mos-
quito transmissor e pede a 
colaboração da população 
na luta contra a doença.
Ações diárias de combate 
são realizadas pelo CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos), entre elas: vi-
sitas aos imóveis, orienta-
ções, erradicação de focos 
do mosquito, bloqueios, 
nebulizações, entre outros.
A Operação Cata-Treco, 
realizada pelo CAS e pela 
Secretaria de Serviços 
Públicos, é um exemplo 
deste combate diário ao 
problema e acontece em 

permanece como adjunto 
de Comunicação. E André 
Procópio assumiu como 
secretário adjunto da se-
cretaria de Turismo. A se-
cretaria de Comunicação 
informa que está à dispo-

mo nome, ele ganhou o 
apelido de Itajubá quando 
se mudou para São Paulo. 
Com mais de 40 anos de 
música, o sertanejo, que 
também é compositor, tem 
um CD gravado e se inspi-

uma interrogação interior 
despertada em cada um. 
Composições que cho-
cam, aliviam, provocam o 
raciocinar de cada um em 
busca de uma resposta co-
erente, equilibrada, serena 
e marcante”, diz o autor, 
a respeito de seu traba-
lho. A exposição é mar-
cante, pelo uso de mate-
riais simples, inovadores 
e inusitados, “mas que, 
familiarizados com cada 
um que parado ou até 
mesmo deslizando seu 
olhar crítico ou não, po-
derá constatar que: a pró-
pria condição espiritual 

todos os bairros da cidade.
Ontem e hoje, 13 e 14, a 
ação se concentra na re-
gião do Bonfim e Abaeté. 
Já o bairro São Gonçalo 
será visitado na sexta-fei-
ra, 15, e no sábado, 16.
No início da próxima 
semana, dias 18 e 19, 
a operação passa pelos 
bairros Cecap IV, Novo 
Horizonte e Jardim Oá-
sis. Nos dias seguintes, 
20 e 21, os moradores do 
Cecap I, II e III recebem 
o Cata-treco. Jardim dos 
Pássaros e Chácara Fló-
rida recebem visitas dos 
agentes nos dias 25 e 26.
Fechando o mês de maio, 
os colaboradores do CAS 
passam pelo Jardim Santa 
Tereza e Granja Bela Vis-
ta entre os dias 27 e 28.
A operação tem o objeti-

sição, como sempre, para 
atender e fornecer todas as 
informações necessárias 
aos meios de comunica-
ção. Telefone (12) 3897-
5650 e e-mail comunica-
cao.caragua@gmail.com.

ra em duplas como Milio-
nário e José Rico e Chitão-
zinho e Xororó.  A atração 
é gratuita e o Mercatau 
fica na Rua Professora Es-
colástica Maria de Jesus, 
no bairro Jardim Eulália.

do homem e a natureza, 
só é significante na me-
dida em que é transfor-
mada para expressar 
essa condição humana; 
O que dá à arte sua vitali-
dade e efeito, não é algum 
princípio de composição 
ou algum ideal de perfei-
ção, mas uma expressão 
direta de sentimento e 
emoção de forma espontâ-
nea como um gesto dura-
douro quanto uma rocha”, 
concluiu o artista.    As 
obras da exposição po-
dem ser adquiridas direta-
mente com o  artista, pelo 
telefone: 9-9628-4536.

vo de recolher materiais 
inutilizados pela popu-
lação. Sofás, armários, 
utensílios domésticos, en-
tre outros, que são poten-
ciais abrigos para focos 
do mosquito transmissor. 
Os moradores devem co-
locar esses objetos na 
calçada, quando hou-
ver a ação no bairro.
Além de conter a proli-
feração do Aedes aegyp-
ti, os cuidados contra o 
mosquito no outono e 
inverno contribuem para 
menor incidência de ca-
sos no próximo ano.
Em caso de suspeita de 
foco do Aedes aegypti, a 
Vigilância Epidemiológi-
ca deve ser avisada pelos 
telefones: (12) 3635-4091/ 
(12) 3629-6232 ou pelo 
hotsite: xodengue.com.br.

Nota da Prefeitura
de Caraguatatuba

Mercado Musical tem
apresentação de sertanejo 
neste sábado em Taubaté

Saguão da Prefeitura de
Pinda recebe obras de Junô

Prefeitura de Taubaté alerta
população para combate a 
Dengue no frio e intensifica 

ações contra o mosquito

Funcionário de serviços 
gerais Monteiro Lobato 
transforma sua casa em 
galeria de arte. “Faço de 
conta que estou em um 
Palácio”. Essa é a de-
finição encontrada por 
José Irineu de Oliveira 
quando se refere a sua 
pequena casa localizada 
no Bairro de São Benedi-
to em Monteiro Lobato. 
O local é uma verdadeira 
galeria de belas pinturas 
e obras de artes que retra-
tam a natureza, castelos e 
paisagens rurais. Os colo-
ridos das paredes transfor-
mam a humilde residência 
em um verdadeiro palácio, 
brilho para os olhos e para 
o coração. Artista: O autor 
dessas obras é José Irineu 
de 53 anos. Nascido em 
Piracaia, interior de São 
Paulo, reside em Monteiro 
Lobato desde os sete anos 
de idade. Há quase 20 anos 
é funcionário público da 

Prefeitura Municipal onde 
cuida da limpeza das ruas 
e serviços gerais de manu-
tenção. Atualmente vive 
com o pai, Agostinho Pinto 
de Oliveira de 86 anos, ex-
combatente da Revolução 
de 1932, pelo qual carrega 
no peito uma bala alojada 
por mais de meio século. 
O gosto pela pintura sur-
giu na infância, mas so-
mente em 2013 ele come-
çou a pintar as paredes de 
sua casa. “As ideias paras 
as pinturas saem todas da 
minha cabeça. Às vezes 
eu sonho e no dia seguin-
te coloco as imagens na 
parede”, diz José Irineu 
que além de pintar gos-
ta muito de ler e espalhar 
palavras de motivação 
em suas obras, tais como: 
bondade, paciência e mo-
déstia. “As pessoas tem 
que viver em paz”, con-
cluiu Irineu. A técnica ar-
tística utilizada por José 

é simples: tinta de teci-
do e mãos. Ele não uti-
liza pincéis, tudo é feito 
cuidadosamente com as 
pontas dos dedos. Reco-
nhecimento: Há cerca de 
um ano o talento artístico 
de José Irineu foi desco-
berto pelas professoras da 
Escola do Bairro São Be-
nedito. Elas o convidaram 
para produzir um painel 
no pátio da escola e o re-
sultado foi uma belíssi-
ma pintura que retratou a 
Capela e até as casa exis-
tentes no local. Orgulho-
so deste feito, ele sonha 
em ter outras obras espa-
lhadas pela cidade ou até 
mesmo uma exposição. 
Quando perguntado se 
ele se considera um artis-
ta, José Irineu responde: 
“Tem muitas coisas que 
eu não sei, mas se você 
diz, talvez eu seja um ar-
tista mesmo”. Finalizou o 
verdadeiro e nobre artista.

Monteiro Lobato José Irineu 
mãos e alma de artista
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Uma imagem fac-símile 
de Nossa Senhora Apa-
recida foi entronizada no 
Santuário de Fátima, em 
Portugal, no início des-
ta semana. O ato faz par-
te dos preparativos para 
a comemoração dos 300 
anos do encontro da ima-
gem da Mãe Aparecida 
no rio Paraíba do Sul, que 
será celebrada em 2017.
O Cardeal Arcebispo de 
Aparecida, Dom Raymun-
do Damasceno Assis, pre-
sidiu a celebração. Assis-
tiram à ação paralitúrgica, 
o bispo auxiliar de Apare-
cida, Dom Darci Nicioli, 
o bispo de Leiria-Fátima, 

Dom Antônio Augusto dos 
Santos Marto, o reitor do 
Santuário de Fátima, Pa-
dre Carlos Manoel Pedro-
sa Cabecinhas e o reitor do 
Santuário Nacional, Padre 
João Batista de Almeida.
Na cerimônia estavam 
presentes devotos de 21 
países, totalizando cerca 
de cinco mil peregrinos. 
A comitiva que partiu de 
Aparecida é formada por 
cerca de 400 pessoas entre 
bispos, padres e devotos de 
Nossa Senhora Aparecida.
Em 2017 também será co-
memorado o centenário 
das aparições de Nossa Se-
nhora aos pastorinhos, em 

Fátima, por isso atividades 
em conjunto são realiza-
das entre os Santuários de 
Brasil e Portugal. Na Festa 
da Padroeira do ano passa-
do, em outubro, um Terço 
via-satélite foi medita-
do simultaneamente por 
devotos dos dois países.
Ainda em 2014, uma ce-
rimônia semelhante a de 
hoje, de entronização da 
Imagem de Nossa Senhora 
de Fátima na Basílica de 
Nossa Senhora Aparecida, 
também foi realizada. Am-
bas ficarão perpetuamente 
em nichos especialmente 
construídos na área externa 
de cada um dos Santuários.

Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida 

é entronizada no 
Santuário de Fátima

Desde o dia 01 de Janeiro 
de 2015, depois de uma 
Resolução imposta pela 
ANEEL (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica), 
os municípios de todo o 
país foram obrigados a as-
sumir a responsabilidade 
nos serviços de ilumina-
ção pública. Com isso, as 
cidades de pequeno porte, 
como é o caso de Tremem-
bé, que não tem uma série 
de recursos como infraes-
trutura, qualificação, mão 
de obra e investimento 
financeiro para assumir 
essas responsabilidades 
sofreram muito com essa 
Resolução, mesmo assim 
o município fez sua parte.
Quando foi feito esse 
procedimento de transfe-
rência do acervo de ilu-
minação pública da em-
presa para o município, 
era obrigação da empresa 
colocar todo parque de ilu-

minação da cidade funcio-
nando 100% e não foi isso 
que aconteceu. Tivemos 
vários pontos escuros no 
município ainda no mês 
de novembro e dezem-
bro de 2014, que não fo-
ram consertados, ou seja, 
a empresa praticamente 
abandonou todo o esfor-
ço que vinha fazendo pra 
manter as ruas iluminadas.
Depois de várias normas 
não cumpridas pela EDP 
Bandeirante, o município 
reivindicou seus direitos 
na Justiça, onde na data 
de 13 de maio de 2015 
será publicado em Diá-
rio Oficial a antecipação 
de tutela ganha nos autos 
do Processo 0001291-
58.2015.403.6121 do Tri-
bunal Regional Federal 
da 3ª Região da 2ª Vara 
da Comarca de Taubaté.
Assim diz um trecho do 
documento: “DEFIRO 

a antecipação dos efei-
tos da tutela jurisdicional 
para desobrigar o Muni-
cípio da Estância Turísti-
ca de Tremembé do cum-
primento do disposto no 
artigo 218 da Resolução 
Normativa 414/2010 da 
ANEEL, com a redação 
dada pela Resolução Nor-
mativa 479/2012, bem 
como para determinar a ré 
BANDEIRANTE ENER-
GIA S/A que mantenha 
a operação do sistema de 
iluminação pública…”
Portanto a partir da data 
12/05/2015 toda a res-
ponsabilidade de troca de 
lâmpadas queimadas, co-
locação de novos pontos 
de luz, troca de braços, 
entre outras são de respon-
sabilidade da EDP Ban-
deirante. Para informações 
entre em contato pelo te-
lefone 0800 721 0123 ou 
pelo site www.edp.com.br

EDP Bandeirante 
reassume serviços 

de iluminação pública 
em Tremembé

Moradores de dez ruas 
do bairro Azeredo re-
ceberão, oficialmen-
te   nesta semana , 
as obras de pavi-

É com grande alegria que 
recebemos essa semana o 
primeiro material didático 
da Educação Infantil em 
nossa Rede Municipal de 
Ensino. O material é di-

mentação asfáltica. 
As obras tiveram início 
no final do ano passado e, 
de acordo com a 
P r e f e i t u r a ,

vido em três tipos: nível 
I, nível II e III. Cada tipo 
corresponde a uma fase de 
desenvolvimento do dis-
cente. Todos são compos-
tos de 4 livros, que deve-

o investimento total é 
de R$ 709.483,94. Fo-
ram realizados 20.400 
m² de pavimentação, 
que contemplam as se-
guintes ruas: Benedi-
ta Bueno de Carvalho, 
Geraldo dos Santos 
(Geraldo Mecânico), 
José Maria Cortez, 
Rita       Marcondes de Oliveira, 
José Moreira da Sil-
va, Geraldo Peixoto, 
Genésio da Conceição, 
Maria da Glória Car-
lota, João Rodrigues 
e Galvão de Castro.

rão ser trabalhados um em 
cada bimestre anualmente. 
Além de trabalhar temas 
ligados à construção da 
identidade do aluno e es-
timular seu autoconheci-
mento, ele também se pre-
ocupa com o princípio do 
desenvolvimento integral 
da criança, que passa pelas 
artes plásticas e musicais, 
incentivando o movimento 
e a expressão, trabalhan-
do corpo e mente. Todos 
os alunos da Educação 
Infantil da Rede Munici-
pal receberão o material 
– um total de 261 alunos.

Pindamonhangaba 
recebe asfaltamento 

no bairro Azeredo

Material Didático na
Educação Infantil em

São Luiz do Paraitinga

No próximo domingo 
(17), às 17h, acontece 
em Moreira César a “Ca-
minhada pela Paz”, com 
saída do Cisas e o encer-
ramento no Centro Es-

portivo José Ely Miranda 
‘Zito’. A ação é desenvol-
vida por líderes comuni-
tários e membros do Con-
selho Gestor do CEU das 
Artes. A responsável pelo 

CEU das Artes conta que a 
caminhada tem como ob-
jetivo promover a intera-
ção das pessoas e trabalhar 
a conscientização sobre 
vários tipos de violência.

Caminhada pela Paz acontece 
em Moreira César no domingo

Sucesso da chave 2 na 
arrecadação de arroz ! 
Na sede, em caraguá, foi 
apresentada a arrecadação 
de arroz de cada escola 
da chave 2. Total 23 to-
neladas de arroz. Chave 2 
– arrecadação individual.
18.081 Kg de arroz da es-
cola carlos altero ortega de 
caraguatatuba / 31 pontos
1.952 Kg de arroz do 
colégio mestre de são 
sebastião / 21 pontos
1.631 Kg de arroz 
do projeto a. P. I. De 
igaratá / 15 pontos
1.481 Kg de arroz da esco-
la doutor cerqueira césar 

de paraibuna / 10 pontos 
Conforme regulamento, as 
duas escolas com a maior 
pontuação passam para a 
final. Escolas da chave 2 
classificadas para a final:
Escola carlos altero or-
tega de caraguatatuba
Colégio mestre de são 
sebastião Até aqui:
Chave 1 c/ 53 ton. + Chave 
2 c/ 23 ton. = 76 Toneladas 
de alimentos. Em 15 anos: 
2 Milhões e 541 mil(2000 
até 2014) + 53 Mil quilos 
da chave 1 / 09/05/2015
+ 23 Mil quilos da 
chave 2 / 12/05/2015
= 2 Milhões 617 mil quilos 

de alimentos até aqui ! A 
gincana continua !!! Próxi-
ma etapa do arroz, com as 
escolas/cidades da chave 3
Nesta sexta 15/5 em 
taubaté – 3h da tarde.
Ginásio do sesi - av. Volun-
tário benedito sérgio 710 
t. 12 3633 4699 Chave 3
Escola sesi de taubaté
Etec machado de as-
sis de caçapava
Apae – lar são judas ta-
deu de pindamonhangaba
Projeto montanh’arte 
de santo antonio do pi-
nhal Obs.: As duas esco-
las com a maior pontua-
ção passam para a final.

Em Caraguá, foi realizada com 
sucesso a 2ª Etapa da 16ª

Gincana da Solidariedade 2015


