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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, realizou a for-
matura das 1ª turmas do 
curso de Marcenaria de 
2015, oficina integrada ao 
Programa Mais Educação.
O evento aconteceu dias 
06 e 07 de Junho nas duas 
escolas em que o curso foi 
realizado: EMEF Prof.ª 
Maria Dulce David de Pai-
va e EMEF José Inocên-
cio Monteiro. Os alunos 
do Centro Educacional 
Antônio de Mattos Bar-
ros também participaram 
das aulas de Marcenaria e 
receberam seu certificado 
na escola José Inocêncio.
O Projeto chama-se 
“Aprender Fazendo” e 
atendeu nesse 1º semestre 
110 alunos da Rede Muni-
cipal. Sessenta e oito alu-
nos compareceram à for-
matura, juntamente com 
seus familiares e presti-
giaram o evento o Prefei-
to Municipal Marcelo Va-
queli, a Secretária da Ação 
Social e primeira dama 
Andréa Vaqueli, a Secre-
tária de Educação Cris-
tiana M. Esper Berthoud, 
o Presidente da Câmara 
Vereador Adriano dos 
Santos, o Vereador Rena-

Após encerramento, o 
comitê responsável pela 
organização do 59º Jo-
gos Regionais realizado 
em Taubaté comemora o 
sucesso da organização 
e o 4º lugar no ranking 
geral. Durante 11 dias, 
a cidade recebeu 42 de-
legações de diferentes 
cidades, compostas por 
atletas, treinadores, auxi-
liares, preparadores físi-
cos, profissionais da saú-
de, imprensa, entre outros.  
O evento foi planejado 
pela Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 

to Vargas júnior e o coor-
denador da Secretaria de 
Educação Tumaki Aruanã.
Para o Prefeito Marcelo 
Vaqueli é uma satisfação 
participar da entrega dos 
certificados da primeira 
turma do Curso de Mar-
cenaria de Tremembé: “É 
muito gratificante ver que 
estamos trabalhando na in-
clusão de várias pessoas no 
mercado de trabalho. Esta 
oficina é uma possibilida-
de de despertar talentos e 
abrir as primeiras portas 
para novas áreas de traba-
lho. Parabenizo ao profes-
sor, aos diretores e a vocês 
alunos pelo esforço que 
vocês fizeram para che-
gar até aqui.”, comentou, 
destacando ainda a impor-
tância da capacitação pro-
fissional nos dias atuais.
O monitor da oficina, An-
tônio Caçador, ficou muito 
emocionado com o resul-
tado das aulas de marce-
naria: “Os alunos se dedi-
caram muito e realizaram 
em pouco tempo peças de 
marcenaria bem detalha-
das. Espero que tudo que 
foi passado fique como 
incentivo para os jovens 
pensem em futuro pro-
fissionalizante, que é um 
dos objetivos do curso.”

de Taubaté e pela Secreta-
ria de Esporte, Lazer e Ju-
ventude do Estado de São 
Paulo, realizadores dos 
Jogos. Também mais de 
100 voluntários do PRO-
VE (Programa de Volun-
tários do Esporte) foram 
elogiados pelo trabalho 
de apoio realizado duran-
te a realização dos jogos.
A cidade acomodou cer-
ca de seis mil atletas que 
disputaram mais de 20 
modalidades em 27 locais 
de competição espalhados 
pelo município. Os torce-
dores também compare-

O projeto é itinerante para 
atender o maior número de 
jovens e a Prefeitura está 
investindo em novas salas 
para o curso. Desta vez, a 
escola que receberá o cur-
so é a EMEF Prof.ª Amália 
Garcia Patto. Nessa escola 
foi criado um polo do cur-
so de marcenaria, a fim de 
atender não só os alunos 
da escola, como também 
de outras comunidades 
próximas. A nova sala foi 
construída como parte do 
Módulo Mais Educação 
e está sendo preparada 
para atender 120 alunos.
O foco da oficina é o jo-
vem e consiste no traba-
lho manual com as mini 
máquinas, a fim de pro-
duzirem peças em madei-
ras com a possibilidade 
de um retorno financeiro, 
sempre com uma visão 
de um futuro empreende-
dor. As salas de marcena-
rias estão equipada com 
as mini máquinas, equi-
pamentos de segurança e 
apostilas para os alunos.
O aluno não paga nada 
para participar e ao fim de 
3 meses a Rede promove-
rá uma exposição com as 
peças produzidas e o alu-
no receberá um certifica-
do de conclusão do curso.

ceram em grande número 
e abrilhantaram o evento. 
Do futebol a bocha, do 
vôlei a malha, o 59º Jo-
gos Regionais serviu para 
difundir ainda mais as 
diferentes práticas espor-
tivas na região, das mo-
dalidades mais populares 
até as mais desconhecidas.
No resultado final, Tauba-
té ficou com a 4ª coloca-
ção somando 251 pontos, 
ficando atrás da favo-
rita São José dos Cam-
pos (1ª) com 394, Mogi 
das Cruzes (2ª) com 306 
e Jacareí (3ª) com 292.

Oficina de Marcenaria 
forma jovens nas Escolas 

da Rede Municipal de 
Ensino em Tremembé

Taubaté comemora 
4º lugar e sucesso 

na organização dos 
Jogos Regionais

A Ford de Taubaté colo-
cou um grupo de traba-
lhadores em férias coleti-
vas na segunda-feira (13). 
Ao todo, 1,2 mil funcio-
nários serão afetados pela 
medida. Um grupo da fá-
brica de motores foi dis-

pensado nesta segunda e 
volta no início de agos-
to. O segundo grupo, da 
fábrica de transmissões,
fica afastado de 
30 a 31 de julho.
A empresa justificou a me-
dida para adequar a pro-

dução à demanda do mer-
cado, que passa por crise.
A unidade de Taubaté da 
Ford possui 1,5 mil fun-
cionários e fabrica trans-
missões e motores Sigma 
1.5, utilizado nos modelos 
Ka Sedan e New Fiesta.

Ford de Taubaté coloca 
funcionários em 
férias coletivas

A presidenta do Fun-
do Social de Solidarie-
dade, Sandra Sebben,
acompanhada de uma 
equipe da Prefeitura de 
Ubatuba e de integran-
tes da Guarda Mirim, en-
tregaram no último dia 
23 kits com cobertores e 
roupas de frio à comuni-
dade indígena da Aldeia 
Boa Vista, no Prumirim.
Os kits foram compostos 

por doações do Rotary 
Club e pela população de 
Ubatuba para a Campanha 
do Agasalho deste ano.
A entrega dos kits foi 
uma oportunidade para 
conhecer a realidade da 
aldeia, que tem de cer-
ca de 180 habitantes.
Um posto de saúde atende 
à comunidade diariamen-
te, com uma equipe com-
posta de médico, enfer-

meira, agente comunitária 
de saúde indígena, auxiliar 
e técnica em enfermagem.
O ensino fundamental 
é feito na escola da al-
deia primeiro no idioma 
Guarani e, em seguida, 
em português. Wera José 
Souza explica que as de-
cisões são tomadas pelo 
Conselho da Comunida-
de, composto pelo cacique 
e por anciãos da aldeia.

Aldeia Boa Vista em Ubatuba 
recebe kits com doações da 
Campanha do Agasalho 2015
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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 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

As inscrições para o “Ves-
tibulinho” do Centro de 
Educação Profissional 
Hélio Augusto de Souza 
(Cephas) foram prorro-
gadas até o próximo dia 
17. O objetivo é oferecer 
prazo maior e mais opor-
tunidade de acesso aos 
cursos técnicos gratuitos 
do centro educacional. 
Os interessados podem se 
inscrever pela internet do 
Cephas, no link Vestibuli-
nho Cephas. No ato da ins-
crição, é preciso imprimir 
o boleto para pagar a taxa 
de R$18 na rede bancária. 
É preciso efetuar o paga-
mento para que a inscrição 
se concretize. Com a pror-
rogação, a prova foi adia-
da para o dia 26 de julho, 
às 14h, na Universidade 
Paulista (Unip), que fica 
na Via Dutra km 157,5, 
no Limoeiro. O gabarito 
será divulgado no site do 
Cephas no dia 27. São 360 
vagas para o segundo se-

Inscrições para o Vestibulinho 
do Cephas são prorrogadas

até dia 17

mestre de 2015 nos cursos 
de administração, enfer-
magem, edificações, ele-
trônica e mecânica. Além 
dos critérios específicos 
para cada curso, que estão 
no edital (disponível no 
site do Cephas), é neces-
sário que o candidato seja 
morador de São José dos 
Campos há pelo menos 2 
anos e não esteja cursan-
do nem tenha terminado 
curso de nível superior. 
Para quem tiver dificul-
dade de acesso à internet, 
há um posto de inscrição 
na sede do Cephas (Rua 
Tsunessaburo Makiguti 
399), no Jardim Satélite. O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h. 
Mais informações sobre o 
Vestibulinho no site e pelo 
telefone 3934-1995. O 
Cephas é uma escola téc-
nica da Fundhas, mantida 
pela Prefeitura de São José 
dos Campos, que incen-

tiva a inclusão social por 
meio da educação profis-
sional, oferecendo cursos 
técnicos gratuitos. Locais 
disponíveis para uso da 
internet de forma gratuita:
Câmara Municipal
Rua Desembarga-
dor Francisco Muri-
lo Pinto 33, Centro,
De segunda a sexta-
feira, das 8h às 11h30 
e das 13h às 14h30 
Poupa Tempo
Avenida São João 
2200, Shopping Colinas
De segunda a sexta-feira, 
das 10h às 20h e aos sábados 
das 9h às 15h  Infocentro
Praça Cônego Lima
De segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 
18h Shopping Centro
Rua Rubião Ju-
nior 84, Centro,
De segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h30 
Espaço Ponto Com 
/ Parque da Cidade
Rua Olívio Go-
mes 100, Santana,
De segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30 
Espaço Ponto Com / 
Parque Santos Dumont
Rua Prudente Meirelles de 
Moraes 100, Vila Adyana,
De segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30

Veja as vagas atualiza-
das do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT).
O interessado deve apre-
sentar os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS) no PAT 
ou no Poupatempo.
Assistente social, Auxi-
liar de enfermagem, Co-
zinheiro geral, Cuidador 
de pessoas idosas e de-

pendentes, Empregada 
doméstica, Fisioterapeu-
ta, Garçom, Instalador de 
alarmes residenciais, Ins-
trutor de aprendizagem 
em informática, Marcenei-
ro de móveis, Mecânico 
de automóveis, Promotor 
de vendas, Vendedor in-
terno, Vendedor pracis-
ta, Vidraceiro e Vigia.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 

à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Novas vagas no PAT
 de Caraguá

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 55/2015 - Processo Admin. Nº: 236/2015 - Ob-
jeto: Contratação do artesão Fabio Cintra de Oliveira para confeccionar troféus artesanais 
para premiação do 19º festival de musica junina e 7º concurso de quadrilhas do arraia do 
Chi Pul Pul - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: Fabio 
Cintra de Oliveira - Valor: R$ 1.530,00 - Data: 10/06/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, 
da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 064/2015 - Processo Admin. Nº: 263/2015 - Ob-
jeto: Contratação de 2 shows da banda “baroni” para apresentação no dia 04/07 e 05/07- 
Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Paulo Barone Ju-
nior - CNPJ: 13.275.175/0001-53 - Valor: R$ 780,00 - Data: 02/07/2015 - Base Legal: Art. 
25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 067/2015 - Processo Admin. Nº: 268/2015 - Ob-
jeto: Contratação da banda “Kaio Lennon” para apresentação no dia 19/07 no 15º Festival 
de Inverno- Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: Fer-
nanda Aparecida de Oliveira 22417585820  - Valor: R$ 1.200,00 - Data: 06/07/2015 - Base 
Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 068/2015 - Processo Admin. Nº: 270/2015 
- Objeto: Contratação da peça teatral “ João e o pé de feijão” para apresentação no dia 
12/07/2015 no 15º Festival de Inverno - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do 
Paraitinga – Contratada: JONATAN  FRANCISCO GIL 00564748900- Valor: R$1.300,00 
- Data: 08/07/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMIN. MUN. N°177/2015 - PREGÃO 
N° 039/2015 - No dia 13 de julho de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Muni-
cipal, HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de preços para 
contratação de empresa para fornecimento de Material Descartável, considerando a adju-
dicação pelo Pregoeiro, às empresas: MERCEARIA J V CURSINO DOS SANTOS LTDA 
EPP, com valor total de R$12.139,40; MINIMERCADO ANACLETO LTDA EPP, com 
valor total de R$3.465,60; J C B MATERIAIS LTDA ME, com valor total de R$4.408,40; 
ADEMAR CESAR FERNAINE EPP, com valor total de R$9.809,50; PLINIO HALBEN 
CORREA, com valor total de R$4.788,40; RIVALDO VALERIO NETO EPP, com valor 
total de R$8.948,00; COMERCIAL ARMAZÉM DO ED LTDA EPP, com valor total de 
R$23.562,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no pra-
zo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROC. ADMIN. N°146/2015 - TO-
MADA DE PREÇOS N°004/2015 - EDITAL Nº043/2015 - No dia 13 de julho de 2015, 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. 
ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDI-
CAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: Obra de Calçamento de Estradas 
e vias para acesso a pontos turísticos no município de São Luiz do Paraitinga – Bairro do 
Orris, à empresa Concrevale Ind. e Com. Ltda. ME na ordem de R$526.525,59. Ficando a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação, 
conforme Item 14.2 do Edital.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROC. ADMIN. N°90/2015 - TO-
MADA DE PREÇOS N°0034/2015 - EDITAL Nº042/2015 - No dia 14 de julho de 2015, 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. 
ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDI-
CAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: Implantação de Sinalização Tu-
rística, objeto do CT nº 0412745-14/2013, à empresa Sinalta Propista Sinal. Seg. Comun. 
Visual Ltda. ME na ordem de R$244.767,35. Ficando a empresa convocada a assinar o 
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação, conforme Item 14.2 do Edital.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210/2015 - PRE-
GÃO (PRESENCIAL) N° 045/2015 – REGISTRO DE PREÇOS – No dia 13 de julho de 
2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competen-
te, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão 
em epígrafe, qual seja: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento 
de Material Hospitalar II, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: Adriana 
Márcia Souza Santos Schimidt EPP, na ordem de R$91.920,00 – Alexandre A. de Souza 
ME, na ordem de R$33.600,20 – Momilli Comercial Ltda., na ordem de R$27.295,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 212/2015 - PRE-
GÃO (PRESENCIAL) N° 046/2015 – REGISTRO DE PREÇOS – No dia 14 de julho de 
2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competen-
te, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão 
em epígrafe, qual seja: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento 
de Material Hospitalar III, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: Ale-
xandre A. de Souza ME, na ordem de R$22.265,20 – Momilli Comercial Ltda., na ordem 
de R$25.051,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°211/2015 - PRE-
GÃO (PRESENCIAL) N°047/2015 – REGISTRO DE PREÇOS – No dia 14 de julho de 
2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competen-
te, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão 
em epígrafe, qual seja: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento 
de Material Hospitalar IV, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: Cen-
trovale Soluções para a Saúde Ltda., na ordem de R$186.150,00 – Adriana Márcia Souza 
Santos Schmidt EPP, na ordem de R$5.009,00 - Alexandre A. de Souza ME, na ordem de 
R$64.234,00 – Leandro de Melo Freitas Narciso EPP, na ordem de R$62.050,00 – Momilli 
Comercial Ltda., na ordem de R$43.499,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

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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Obras realizadas foram 
entregues pelo governador 
Geraldo Alckmin; inves-
timento foi de R$ 9,4 mi-
lhões O governador Geral-
do Alckmin entregou nesta 
sexta-feira, 10, as sete no-
vas paradas da Estrada de 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão – EFCJ, além da 
modernização da via per-
manente da ferrovia. Tam-
bém anuncia o retorno à 
operação plena do Trem de 
Serra. Por meio da EFCJ, 
vinculada a Secretaria dos 
Transportes Metropolita-
nos, o Estado de São Paulo 
investiu R$ 9,4 milhões na 
melhoria e incremento dos 
serviços. Sobre as obras 
As obras que englobam a 
construção das sete novas 
paradas foram iniciadas no 
final de setembro de 2014 
e concluídas em junho de 
2015. Elas contemplam a 
construção de paradas, já 
dotadas de acessibilidade, 
para o trecho que atende 
o Trem de Subúrbio (ser-
viço de transporte regular 
entre o centro de Pinda-

monhangaba e o bairro 
de Piracuama), além da 
adequação de acessibili-
dade de seis estações da 
EFCJ, distribuídas entre 
Pindamonhangaba, San-
to Antônio do Pinhal e 
Campos do Jordão, além 
da adaptação de acessibi-
lidade em uma parada já 
existente no mesmo tre-
cho. Agora, as novas para-
das oferecem rampas para 
acesso às plataformas com 
barreiras, guarda-corpo e 
sinalização tátil, mais a 
comunicação visual. Já as 
estações que receberam 
adaptações, além de todos 
os itens de acessibilidade 
e comunicação visual im-
plantados nas paradas, al-
gumas também receberam 
plataformas elevatórias 
para assegurar acessibili-
dade universal dos usuá-
rios aos serviços da EFCJ. 
Foram investidos R$ 3,7 
milhões para a realização 
dessas obras. “É uma fer-
rovia totalmente eletrifica-
da, ela foi modernizada e 
estamos além das obras re-

abrindo o tráfego de Pinda-
monhangaba a Campos do 
Jordão, uma ferrovia turís-
tica”, comentou o gover-
nador Geraldo Alckmin. A 
modernização da via per-
manente, por sua vez, teve 
início no começo de se-
tembro de 2014 e foi fina-
lizada em junho de 2015. 
Ela aconteceu entre os 
quilômetros zero e 23 da 
ferrovia para atender os 
serviços do Trem de Serra, 
Trem Turístico de Piracu-
ama e Trem de Subúrbio, 
que operam neste trecho. 
As obras contemplam a 
troca de 16 mil metros de 
trilhos e três mil unidades 
de dormentes, a implanta-
ção de dois mil metros de 
canaletas de drenagem, a 
construção de contenção 
de encostas em quatro 
pontos da via, melhoria na 
fixação dos trilhos e dor-
mentes, e a instalação de 
sinalização nas passagens 
de nível da área urbana e 
rural. Foram investidos R$ 
5,7 milhões nestas obras 
de modernização da via.

Estrada de Ferro Campos do 
Jordão ganha 7 novas paradas 

e modernização

Na próxima quarta-feira, 
dia 15, o Coro da Osesp 
(Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo) se 
apresenta na Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, no centro de Pin-
damonhangaba, a partir 
das 20h30. A apresenta-
ção faz parte do Projeto 
Osesp Itinerante, correa-

lizado pelo Sesc São Pau-
lo, que tem como objetivo 
levar a Orquestra e grupos 
de câmara para concer-
tos e Oficinas por todo o 
estado de São Paulo em 
apresentações gratuítas. 
O Coro da Osesp é for-
mado por uma combi-
nação de coristas com 
sólida formação musical 

e sob a regência de Na-
omi Munakata. O grupo 
apresentará um repertório 
com obras de composito-
res brasileiros e europeus 
como Heitor Villa-Lobos, 
Aylton Scobar, José 
Maurício Nunes Garcia, 
Johannes Brahms, Ro-
bert Schumann e Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 

Coro da Osesp se
apresenta em Pinda

na quarta

Os 310 anos de Pin-
damonhangaba estão 
em destaque no Sho-
pping Via Vale que abriu 
suas portas para Ícaro 
Turra, artista plásti-
co pindamonhangaben-
se. Ele expõe desde o 
dia 1º de julho obras de 
sua autoria sobre a história 
da Princesa do Norte, por 
meio de pinturas que retra-
tam o passado e o presente 
da cidade. Turra tem ape-
nas 21 anos, mas o talento 
artístico já chama a aten-

ção dos que observam seus 
trabalhos. Na galeria do 
shopping o visitante poderá 
conferir e adquirir pinturas 
em acrílico com cenários e 
personagens ligados à Pin-
damonhangaba, casos de 
João do Pulo e Mazaroppi, 
além de cenas históricas, 
palacetes, e também igrejas 
antigas, como a de Santa 
Rita do Massaim, 
uma das mais elogia-
das pelos visitantes.
“Comecei a desenhar aos 
12 anos de idade. Inicial-

mente com retratos de pes-
soas, por foto. Tenho tra-
balhos meus expostos no 
Museu [D. Pedro I e Dona 
Leopoldina] mas tam-
bém no exterior, diz Ícaro 
Turra, que é autodidata. 
O jovem artista tem 
quadros expostos no 
museu Ayres, de Cór-
doba - Espanha. A ex-
posição “História de 
Pindamonhangaba”, de 
Ícaro Turra segue até 
o dia 30, no Shopping 
Via Vale, em Taubaté

Obras artísticas retratam
história de Pindano Via Vale 

Shopping em Taubaté

Anhanguera oferece 4 mil
vagas de cursos gratuitos

de férias na região
Quatro unidades das Faculdades Anhanguera 
no Vale do Paraíba estão com 4 mil vagas para 
cursos gratuítos no mês de julho. A programação 
será oferecida nas unidades de Jacareí, Pindamo-
nhangaba, São José dos Campos e Taubaté, com 
o objetivo de ajudar na melhora do currículo 
dos interessados. Os cursos oferecidos são nas 
áreas de Administração, Engenharia, Logística, 
Marketing, Pedagogia, Publicidade, Recursos 
Humanos, Saúde, entre outras. As vagas são 
limitadas e os interessados devem ter o ensino 
médio completo e levar o documento de identi-
dade para efetuar cadastro, que será feito direito 
na unidade. Mais informações podem ser obti-
das direto na unidade, veja os cursos e endereços 
de cada unidade:
Jacareí
Campus 1 - Rua Santa Catarina, 75, Vila Pinhei-
ro
(12) 3961-1733
Assertividade Profissional: práticas de sucesso - 
13 a 23/jul (exceto 17) 
Estatuto da Criança e do Adolescente - 13 e 14/
jul 
O que é Marketing: gestão e estratégia - 14 e 15/
jul 
Introdução à Logística - 14 e 15/jul 
A Pedagogia e o educador social - 14 e 15/jul 
Libras - 14, 16, 21 e 23/jul 
Inclusão digital - 20, 21 e 22/jul 
Gestão e inovação empreendedora - 21 e 22/jul 
Orçamento familiar e finanças pessoais - 21 e 
22/jul 
Como alcançar a excelência no atendimento ao 
cliente - 21/jul 
Técnicas de vendas - 21 e 22/jul 
A Educação e a programação neurolinguística - 
21/jul 
Oficina de fotografia - 22 e 24/jul 
Estatuto da Criança e do Adolescente (da situa-
ção irregular à proteção integral) - 22/jul 
Motivação - 23/jul
Campus 2 - Av. Santa Cruz dos Lázaros, 466
(12) 3956-5599
Excel básico - 14/jul 
Projetos de engenharia - solid works - 16/jul 
Robótica - Controlador lógico programável 
“CLP” - 21/jul 
Engenharia sustentável - 24/jul
Pindamonhangaba
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3344, 
Campo Alegre
(12) 3644-3300
Técnicas teatrais para falar em público - 28/jul 
Mídia online - 29/jul 
Etiqueta profissional e marketing pessoal - 360º 
- 30/jul
São José dos Campos
Av. Dr. João Batista de Souza Soares, 4121, Jar-
dim Morumbi
(12) 3512-1300
Excel básico - 28/jul 
A combinação das palavras e o texto - 28/jul 
Como administrar seu dinheiro (orçamento do-
méstico) - 28/jul 

Dispositivos optoeletrônicos: aplicações práti-
cas - 28/jul 
Aplicação das equações diferenciais em circui-
tos elétricos - 28/jul 
Como manter uma postura saudável no trabalho 
- 28/jul 
Novas tecnologias 2010 - 2030 - 28/jul 
Educação a distancia - Desafios e Oportunidades 
- 29/jul 
O que é o curso superior em computação - 29/jul 
Aspectos teóricos para cuidadores de idosos - 
29/jul 
A importância do Engenheiro Civil na comuni-
dade - 29/jul 
Comunicação digital - 29/jul 
Contabilidade para iniciantes - 29/jul 
Iniciação ao coaching - 30/jul 
Os diversos papeis do psicólogo no mercado de 
trabalho - 30/jul 
Ferramentas da qualidade - 30/jul
Taubaté
Unidade 1 - Av. José Olegário de Barros, 46/58 
(12) 3625-4900
Química básica - descomplicando a química - 
20/jul 
Atualidades e tecnologias na Fisioterapia - 22/
jul 
Morfologia da Língua Portuguesa - 22/jul 
RH: A liderança para as diferentes gerações - 22/
jul 
Técnicas teatrais para utilização em sala de aula 
- 23/jul 
Liderança - As qualidades indispensáveis do lí-
der - 22 e 23/jul 
Educação financeira e planejamento familiar - 
22/jul 
Corpo e Cultura - manifestações na Educação 
Física - 23/jul 
História - Buscar o passado para compreender e 
valorizar o presente - 23/jul 
A importância da gestão ambiental através 
exemplo - 23/jul 
Estética, lógica, harmonia e construção do belo 
- 23/jul 
Pedagogia da educação inclusiva - 23/jul 
Informatização da Logística - 22/jul 
Marketing digital em redes sociais - 23/jul 
O Administrador no mercado de trabalho (Ofi-
cina) - 22/jul 
Os desafios do profissional multifuncional (Ofi-
cina) - 23/jul
Unidade 2 - Av. Charles Schnneider, 585, Pq. 
Senhor Bonfim
(12) 3634-4100

O que faz um Engenheiro - 21/jul 
Eficiência energética - 21/jul 
O lado criativo - desenhar usando o lado direito 
do cérebro - 21/jul 
Fotografia - 21 e 23/07 
Como orçar corretamente uma obra civil - 22/jul 
Conforto e economia com automação residen-
cial - 22/jul 
O uso do Excel como ferramenta para controle 
financeiro pessoal - 22/jul

Nesta quarta-feira (15), 
haverá interdição na 
Rodovia dos Tamoios 
(SP-099) entre os tre-
chos km 68 e km 80,6, 
nos dois sentidos, 
das 1h às 5h. O moti-
vo será a passagem de 
veículo que transporta-
rá uma carga especial.
Caso haja necessidade de 
deslocamento neste perío-
do, o motorista tem outras 

opções: a Rodovia Paulo 
Rolim Loureiro – Mogia/
Bertioga (SP-098) e Rodo-
via Oswaldo Cruz – Tauba-
té/Ubatuba (SP-125), 
ou será colocado em 
prática um plano de 
contingência para ga-
rantir o deslocamento.
O transporte da carga 
especial será realizado 
pela empresa Transdata, 
e terá como origem o 

município de São Se-
bastião e, destino, o 
município de Paulínia.
A operação, autorizada 
pela Agência de Trans-
porte do Estado de São 
Paulo (ARTESP) e pelo 
Departamento de Estra-
das e Rodagem (DER), 
terá acompanhamento da 
Polícia Militar Rodoviá-
ria e apoio operacional da 
Concessionária Tamoios.

Rodovia dos Tamoios terá
 interdição de trecho na quarta 
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Pindamonhangaba volta 
à 1ª divisão nas disputas 
de 2016. Encerraram-se 
neste último sábado (11) 
as competições do 59º Jo-
gos Regionais, disputados 
em Taubaté. No último 
dia de jogos, São José dos 
Campos conquistou mais 
três medalhas de ouro, duas 
de prata e duas de bronze e 
concluiu sua participação 
no evento com mais um 
título conquistado na 1ª di-
visão, o 18º troféu em 19 

O Governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin 
veio à Pindamonhangaba, 
onde participou das co-
memorações do 310º ani-
versário de emancipação 
do município, sua terra 
natal. Ele foi recepciona-
do pelo prefeito da cidade, 
Vito Ardito Lerário. Pela 
manhã, o governador fez 
o lançamento de 1.536 
apartamentos do empreen-
dimento Bem Viver, desti-
nado à famílias de menor 
renda no município. O 
evento ocorreu no bairro 
Araretama e contou com a 
presença do Ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab. 
A obra é fruto de parceria 
entre Governo Federal, 
por meio do Ministério 
das Cidades, e Governo 
do Estado, pelo programa 
Casa Paulista. Coube à 

edições dos jogos. Após as 
finais do futebol feminino 
e masculino, da malha e 
do handebol, todas com o 
confronto entre joseenses 
e os taubateanos donos da 
casa, a delegação de São 
José somou 394 pontos, 
contra 306 da vice-cam-
peã Mogi das Cruzes e 292 
pontos de Jacareí. Tauba-
té somou 250 pontos e 
terminou sua participa-
ção na quarta colocação. 
Na 2ª divisão, Pinda-

Prefeitura oferecer a área. 
Os apartamentos serão er-
guidos na Estrada Munici-
pal Carlos Lopes Guedes 
Filho e terão área cons-
truída de 43,26m². “Isso 
reduz o preço do aluguel, 
porque quanto mais oferta 
de casas e apartamentos, 
mesmo quem não tem é 
beneficiado pela queda do 
preço do aluguel. E gera 
muito emprego”, comen-
tou Alckmin.  Em seguida, 
o governador seguiu até o 
distrito de Moreira César, 
onde fez o lançamento da 
pedra fundamental das 
novas instalações da De-
legacia da Polícia Civil. É 
a primeira delegacia com 
esse novo modelo em todo 
o Estado disse o governa-
dor. “São quase 5 milhões 
de reais, 2.200 m² de área 
construída. Será uma das 

O Sesc Taubaté realiza no 
período de 16 de julho  a 1º 
novembro projeto em co-
memoração ao centenário 
do Esporte Clube Taubaté. 
A proposta é evidenciar e 
fortalecer a identidade da 
cultura esportiva da cida-
de, bem como valorizar a 
história do Esporte Clube 
Taubaté como patrimô-
nio histórico imaterial e 
homenagear o clube e as 
pessoas que ajudaram a 
construir a sua história ao 
longo desses 100 anos de 
existência.  Na construção 
dessas homenagens abri-
remos dia 16, às 19h30 a 
Exposição “Cem anos do 
Esporte Clube Taubaté”, 
concebida pela equipe téc-
nica da unidade e baseada 
na pesquisa histórica de 
Angelo Rubim do Alma-
naque Urupês e apoio do 
Esporte Clube Taubaté.  A 

Logo após a instalação do 
asfalto e das rampas de 
acessibilidade na Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro, 
no trecho que liga o Eldo-
rado ao Jardim Bom Jesus 
em novembro de 2014, a 
Prefeitura de Tremembé 
iniciou a campanha “Pas-
seio Legal” junto aos mora-
dores desta avenida, com a 
ideia de incentivar os cida-
dãos a construir ou manter 
calçadas em frente às suas 
residências e empresas.

monhangaba sagrou-se 
campeã com 198 pontos 
em uma disputa bastan-
te acirrada. A delegação 
pindense teve vanta-
gem de 13 pontos sobre 
a vice-campeã Ferraz 
de Vasconcelos, que so-
mou 185. Na terceira 
posição ficou Franco da 
Rocha com 170 pontos. 
Com o título conquistado, 
Pindamonhangaba vol-
ta para a 1ª divisão 
nas disputas de 2016.

melhores delegacias do 
Estado”, disse. Para com-
pletar sua visita ao Vale, o 
governador também entre-
gou novas viaturas e equi-
pamentos para guarnições 
do Corpo de Bombeiros, 
alem de benefícios de re-
gularização fundiária pelo 
Itesp para propriedades 
de São Bento do Sapucaí 
e São Luiz do Paraitinga. 
Alckmin também entre-
gou oficialmente as obras 
promovidas na Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, 
que recentemente reativou 
o trajeto entre o bairro Pi-
racuama (Pinda) e Cam-
pos do Jordão. O trecho 
estava interditado desde 
o dia 3 de novembro de 
2012, quando um acidente 
com um trem de turismo 
deixou 39 pessoas feri-
das e três vítimas fatais.

Centenário do E.C. Taubaté é 
tema de exposição no Sesc

Começa a aparecer calçadas
 na Avenida Maria do Carmo 

Ribeiroem Tremembé

Jogos Regionais São José 
é campeã da 1ª divisão e 
Pinda vence 2ª divisão

Alckmin anuncia moradias 
e nova delegacia em visita 

a Pindamonhangaba

exposição apresenta em 
um ambiente cenográfico 
inspirado na arquitetura 
da época fotos, objetos do 
acervo do clube e de par-
ticulares, camisas e bolas 
antigas e registros histó-
ricos de colecionadores.  
Com auxílio de seis mo-
nitores o público percorre 
todo o espaço cenográfico 
conhecendo detalhes e fa-
tos importantes da história 
do Burro da Central.  Os 
torcedores poderão ain-
da acompanhar ao longo 
da exposição, pelo Portal 
Sesc, sescsp.org.br/tauba-
te,  crônicas de jornalistas 
convidados a registrar suas 
lembranças em textos que 
homenageiam o Taubaté, 
além de vídeos exclusivos 
inéditos para a internet dos 
últimos jogos  do Campe-
onato Paulista da série A3 
de 2015. A programação 

Após 8 meses, as primei-
ras calçadas já começam a 
aparecer e a paisagem do 
local já começa a melho-
rar. Os propósitos da ação 
foram de melhorar as con-
dições de acessibilidade e 
segurança, além de deixar 
a cidade ainda mais bonita 
e acolhedora. Em contra-
partida, a Prefeitura reali-
za melhorias e implanta-
ção de passeios e rampas 
de acessibilidade em vá-
rios pontos do município.

que celebra o centenário 
do Esporte Clube é am-
pla, e neste mês também 
irá promover diversas ati-
vidades como: Encontro 
Esportivo entre os históri-
cos clubes rivais, Taubaté 
e São José dos Campos, 
Memórias do Meu Burro 
que propõe aos torcedores 
compartilharem recorda-
ções sobre o time; Peça 
teatral, Oficina e Contação 
de histórias, relacionan-
do memórias e paixões 
pelo esporte por meio de 
linguagem voltada para o 
público infantil. Passeio, 
Paisagens de Taubaté, 
apresentando um roteiro 
pela cidade, a história do 
clube e Jogo de exibição 
de Futebol Society Master, 
com a presença de joga-
dores campeões de 1979, 
2003 e do acesso a série 
A3 de 2009. A mostra esta-
rá aberta à visitação de 17 
de julho a 1º de novembro, 
de terça a sexta, das 8h às 
21h30 e sábados, domin-
gos e feriados, das 10h às 
17h. A visitação é gratuita 
e o agendamento de visi-
tas monitoradas para gru-
pos poderá ser feito pelo 
e-mail exposicao@tauba-
te.sescsp.org.br ou pelo 
telefone (12) 3634-4000.

O Código de Posturas 
do Município afirma que 
a responsabilidade pela 
construção e conservação 
das calçadas é do proprie-
tário do imóvel. Também o 
Código prescreve que edi-
ficações situadas onde já 
existe meio-fio devem ter 
os passeios pavimentados, 
de acordo com especifi-
cações definidas pela Pre-
feitura. Um artigo dessa 
lei afirma que os imóveis 
com frente para ruas pa-
vimentadas são obrigados 
a pavimentar e manter em 
bom estado as calçadas.
Foram investidos na Ave-
nida Maria do Carmo 
Ribeiro o valor de R$ 
529.657,45 para aproxi-
madamente 1.800 metros 
de recapeamento asfáltico 
e construção de 18 rampas 
de acessibilidade com pos-
sibilidade de instalação de 
mais 6 acessos especiais.

A partir da próxima quar-
ta-feira, dia 15, o túnel 
de acesso ao bairro Es-
toril (túnel Daruma) será 
interditado. O motivo é 
a realização de obras no 
local, responsabilida-
de da CCR Nova Dutra. 
A interdição terá dura-

ção de 60 dias, e para não 
prejudicar os moradores 
dos bairros São Gonça-
lo, Estoril e Barreiro, a 
Av. Dom Pedro I será o 
acesso provisório, com 
mão dupla do viaduto In-
dependência até a rotató-
ria do Estoril. Ao fim das 

obras a Av. Dom Pedro 
I voltará a ter mão única 
sentido Rio de Janeiro. 
O local estará devida-
mente sinalizado com 
placas de orientação, e 
agentes de trânsito esta-
rão acompanhando para 
dar apoio aos motoristas.

Prefeitura de Taubaté 
informa interdição de túnel


