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A GAzetA dos Municípios

Um incêndio de gran-
des proporções destruiu 
um galpão de matéria 
reciclável no distrito de 
Moreira César, em 
P i n d a m o n h a n g a b a . 
Não há registro de fe-
ridos. Uma equipe do 
Corpo de Bombeiros foi 

As obras de ampliação 
do Pronto Atendimen-
to estão a todo vapor em 
Tremembé. Nesta sema-
na deu-se inicio ao ater-
ramento do terreno onde 
será construído o Cen-
tro de Diagnose do novo 
“Complexo Municipal 
de Saúde de Tremem-
bé”, como será chamado.
O novo espaço terá seu 
número de leitos triplica-
dos  passando de 07 para 
21 e terá um Centro de 
Diagnóstico que oferecerá 
várias especialidades mé-
dicas como: eletrocardio-

A taxa de inscrição do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) vai su-
bir de R$ 35 para R$ 63. O 
anúncio foi feito na última 
quinta-feira pelo ministro 
da Educação, Renato Ja-
nine Ribeiro. Não pagam 
a taxa os estudantes con-
cluintes do ensino médio 
que declararem pobreza. 
Desde 2004 que a taxa não 
sofria reajuste, o ministro 
justificou o aumento pela 
inflação no período e que 
a correção será mais fre-
quente.  “Vamos reajustar, 
não sei se anualmente, a 
cada dois ou três anos, até 
para que o valor não cause 
choque ou venha com sur-
presa, quando deveria vir 
com naturalidade”, expli-
cou. O secretário executi-
vo do Ministério da Educa-
ção (MEC), Luiz Cláudio 
Costa, ressaltou que a taxa 
do Enem, mesmo com o 
aumento, permanece in-
ferior à de vestibulares 

acionada  por volta das 
23h20, para o com-
bate ao fogo que ha-
via se alastrado em um 
depósito localizado 
no bairro Liberdade.  
De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, as chamas 
só foram debeladas total-

grama, ultrassonografia, 
fisioterapia, oftalmologia, 
endoscopia digestiva, sala 
de recuperação, banheiros 
adaptados, sala de espera 
climatizada e ambientada, 
maior número de vagas 
para estacionamento. Se-
rão salas projetadas para 
acolher com dignidade os 
pacientes e seus familiares.
A área será ampliada em 
444 m² e o Complexo Mu-
nicipal de Saúde de Tre-
membé passará a 1.064 
m² de área construída.
O Prefeito Marcelo Va-
queli considera as obras 

convencionais. Ele desta-
cou que o exame permi-
te ao estudante participar 
de diversos programas de 
acesso ao ensino superior. 
O MEC anunciou também 
que será rigoroso com os 
estudantes isentos que não 
comparecerem para fazer 
o exame. De acordo com o 
órgão, quem não apresen-
tar uma justificativa para 
a ausência, no exame se-
guinte, terá de pagar pela 
inscrição. O ministério vai 
definir ainda quais serão 
as justificativas aceitas. 
Segundo a pasta, do total 
de 8,7 milhões de estudan-
tes inscritos, 2,5 milhões 
faltaram, um precentual 
de 28,6%. O Enem será 
aplicado nos dias 24 e 25 
de outubro. As inscrições 
serão feitas pela internet, 
no site do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), do dia 25 des-
te mês ao dia 5 de junho. 

mente durante a madru-
gada. Pela manhã, o tra-
balho foi concluído com 
a operação de rescaldo. 
O galpão, bem como todo 
o material estocado foram 
totalmente destruídos.  
As causas do incêndio 
ainda não são conhecidas.

um avanço para a situação 
da saúde pública na cida-
de. “Uma das prioridades 
da nossa gestão é o desen-
volvimento de políticas 
públicas que alcancem 
principalmente a esfera da 
saúde. Teremos um Com-
plexo de Saúde totalmente 
revitalizado, com maior 
capacidade de atendimen-
to para proporcionar con-
forto e recuperação ade-
quada à nossa população”, 
destacou o prefeito Vaqueli
O investimento des-
sa obra é de aproxima-
damente R$ 1 milhão.

A taxa de inscrição deverá 
ser paga até o dia 10 de 
junho. No ano passado, 
cerca de 6,2 milhões de 
estudantes fizeram o exa-
me. A expectativa é que 9 
milhões se inscrevam este 
ano. A nota no Enem pode 
ser usada para participar 
de programas como o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu), que disponibiliza 
vagas no ensino superior 
público; o Universidade 
para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas em institui-
ções privadas; e o Sistema 
de Seleção Unificada do 
Ensino Técnico e Profis-
sional (Sisutec), que ga-
rante vagas gratuitas em 
cursos técnicos. O exame 
também é pré-requisito 
para firmar contratos pelo 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies), ob-
ter bolsas de intercâmbio 
pelo Programa Ciência 
sem Fronteiras e certifi-
cação do ensino médio.

Incêndio em Moreira 
César destrói galpão de 

material reciclável

Ampliação do Pronto
Atendimento começa

construção do Centro de
Diagnose de Tremembé

Taxa de inscrição do
ENEM sobe para R$ 63

Inscrições serão feitas pela 
internet, no site do Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). O 
Ministério da Educação 
(MEC) divulgou nesta 
quinta-feira (14) para os 
dias 24 e 25 de outubro as 
datas das provas do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2015. De 
acordo com o MEC, as 
inscrições serão feitas pela 
internet, no site do Insti-
tuto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), en-
tre as 10h do dia 25 deste 
mês e 23h59 do dia 5 de 
junho, horários de Brasí-
lia.  A nota do exame pode 
ser usada para participar 
de programas como o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu), que disponibiliza 
vagas no ensino supe-
rior público; o Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni), que oferece bol-
sas em instituições priva-
das; e o Sistema de Sele-

ção Unificada do Ensino 
Técnico e Profissional (Si-
sutec), que garante vagas 
gratuitas em cursos técni-
cos. No ano passado, cerca 
de 6,2 milhões de estudan-
tes fizeram o Enem. Fun-
do de Financiamento  - O 
Enem também é pré-requi-
sito para firmar contratos 
pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), 
obter bolsas de intercâm-
bio pelo Programa Ciên-
cia sem Fronteiras e cer-
tificação do ensino médio.

Enem 2015 MEC confirma
provas para 24 e 25 de outubro
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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

Especialista da Perkons esclarece principais dúvidas envolvendo os equipamentos. Os equipamen-
tos de fiscalização de velocidade, conhecidos comumente como radares, são utilizados nas ruas e 
rodovias. Eles têm como objetivo garantir o tráfego dentro da velocidade estabelecida nos pontos 
onde há maior risco de acidentes. Podem ser fixos (como as lombadas eletrônicas e pardais), ou es-
táticos (como os radares doppler ou laser). Apesar de já serem conhecidos pelos condutores, muitos 
motoristas têm dúvidas sobre a sua operação. O gerente de Desenvolvimento da Perkons, empresa 
especializada em gestão de trânsito, Adriel Bilharva da Silva, esclarece os principais mitos e verda-
des sobre os radares.

1. Os equipamentos captam infrações de velocidade cometidas por motociclistas?
De acordo com o gerente, entre as perguntas mais comuns é se as infrações cometidas por conduto-
res de motocicletas são captadas pelo equipamento. “Atualmente todos os equipamentos da Perkons 
detectam motocicletas, inclusive com o uso de sensores não intrusivos elas podem ser detectadas 
mesmo quanto trafegam na entre faixas ou popular corredor”, esclarece.

2. Passei pelo equipamento e meu carro indicou uma velocidade diferente da do display, isso 
está correto?
Para quem se pergunta por que há diferença entre a velocidade do display e o marcador do carro, 
Adriel explica que isso acontece porque a tecnologia do velocímetro é mecânica e a do equipamento 
é eletrônica, portanto, mais precisa. No caso do velocímetro digital, somente a parte informativa é 
digital, mas a leitura da velocidade é baseada em sistema mecânico, por isso sua precisão também 
depende de calibração adequada.

3. Noto que, na maioria das vezes, o trecho onde há a lombada eletrônica tem uma velocidade 
menor do que a da via, qual o motivo?
“O equipamento tem sido muito usado em áreas de grande circulação de pedestres. Portanto, a baixa 
velocidade se faz necessária, pois quanto maior a velocidade do veículo maior a chance de acontecer 
e a gravidade do acidente”, afirma.

4. Os equipamentos captam todo tipo de infrações
Alguns questionam se os radares flagram infrações como: não usar cinto de segurança, dirigir ao ce-
lular, transportar criança sem cadeirinha. “Essas infrações podem ser detectadas através das câmeras 
de monitoramento instaladas em rodovias. Um agente da autoridade de trânsito poderá registrar as 
infrações que verificar na tela”, explica o gerente.

5. Todo equipamento faz leitura de placas?
É comum os motoristas perguntarem se todos os equipamentos instalados fazem a leitura de placa 
e checam, por exemplo, se os carros que passaram por ali são furtados ou se estão com alguma 
dependência de documentação. “Cada vez mais, os equipamentos utilizam o recurso de leitura de 
placas, mas ainda não são todos os equipamentos instalados, esta é uma funcionalidade que pode ser 
incluída de acordo com as necessidades de cada cliente”, responde.

O equipamento e a escolha do local
Os equipamentos da Perkons são aferidos regularmente pelo Inmetro. Além disso, pela Resolução 
396 do Contran, há uma tolerância de até 7 km/h para velocidades menores que 100 km/h e varia 
para velocidades acima de 100km/h, conforme tabela do Anexo II. Sendo assim, se eu estiver trafe-
gando em uma via cuja velocidade é de 40km/h, e eu passar a 47km/h, não serei multado, pois estou 
dentro do limite de tolerância (47-7= 40km/h). Assim, atendendo à regulamentação, as imagens 
dos veículos somente são capturadas quando os mesmos trafegam acima do limite de tolerância da 
velocidade regulamentada.
Um estudo técnico é realizado para que um novo radar seja implantado. O Departamento de Es-
tradas de Rodagem de São Paulo conta que diversos pontos são considerados durante a elaboração 
do estudo, como as ocorrências de acidentes no local, as características geométricas, se o trecho é 
urbanizado, se há travessia de pedestres entre outros. O limite de velocidade é estabelecido levando 
em consideração a velocidade de projeto da rodovia, as velocidades já praticadas nela e suas parti-
cularidades e índices de acidentes.

5 mitos e verdades
sobre os radares

Curiosidades

Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com a ex-
tremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a centralizada 
no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara diminui porque a 
albumina, uma proteína presente em sua composição, reage com o ar externo que 
passa pelos poros existentes na casca e, isso faz com que a gema flutue e comece 
a se deteriorar caso entre em contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita 
estiver voltada para baixo, a gema irá flutuar e antes de chegar na casca baterá numa 
câmara de ar localizada na mais larga. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos, que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a clara e a 
gema repousarem sobre ela.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de espi-
nhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a pre-
disposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em momen-
tos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter 
surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolate nos períodos em 
que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que os hormônios ficam mais à flor 
da pele, estimulando as espinhas.

Humor

Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha prima e meu primo.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram di quê, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro! Eles estavam na caçamba de um caminhão indo pra Belrizonte, daí a 
danada virou nunca curva e foi um derrame só. Eles tudinho lá pra baxo...
***
Diferença entre ser sogra do genro e ser sogra na nora...

Duas distintas senhoras se encontram e após um bom tempo sem se verem. Uma 
pergunta para a outra:
- Como vão seus filhos, a Rosa e o Francisco?
- Ah! Querida. A Rosa casou-se muito bem. Tem um marido maravilhoso. É ele que 
levanta de madrugada para trocar as fraldas do meu netinho, faz o café de manhã, 
arruma a casa, lava as louças, recolhe o lixo e ajuda na faxina da casa. Só depois 
é que sai para trabalhar, em silêncio, para não acordar a minha filha. Um amor de 
genro! Benza-o, oh Deus!
- Que bom, hein amiga! E o seu filho, o Francisco? Casou também?
- Casou sim querida, mas tadinho dele deu azar demais. Casou muito mal, Imagina 
que ele tem que levantar de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, fazer o 
café de manhã, arrumar a casa, lavar a louça, recolher o lixo e ainda tem que ajudar 
a fazer a faxina! E depois de tudo isso ainda sai pra trabalhar, em silêncio, pra não 
acordar a preguiçosa, vagabunda e encostada da minha nora, aquela porca, nojenta 
e mal agradecida!
Conclusão: Mãe é mãe! Sogra é sogra!

Mensagens

Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a voz da experiên-
cia. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você espalha, não 
daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade que a alegria é a única 
doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificulda-
de e suprimir muitas dificuldades dos outros. Conquanto, às vezes, sem qualquer 
consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos 
em prova ou desenvolvimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, 
através da melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é um dom de Deus 
em todos e, quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver 
é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos viver melhor, escolhamos o 
lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você acondicionar-se 
a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as 
aptidões. Liste-se em qualquer serviço no bem comum, é tão importante colaborar 
na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma 
criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz 
onde esteja. Viva com segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos 
a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará receber o melhor 
dela própria. Seja feliz, fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro 
dos outros, mas não resmungues, nem se queixe contra ninguém. E os outros nos 
farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente 
para você que ainda se acha na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão 
em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam a 
sair de si mesmos e a servirem também.

Pensamentos, provérbios e citações

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

No futuro todos serão famosos por alguns minutos.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

O tempo é o espaço entre duas recordações.

MISCELÂNEA

A Faculdade de Rosei-
ra (FARO) realiza entre 
os dias 18 e 22 de maio a 
Semana dos Museus, que 
terá com tema “Museus 
para uma Sociedade Sus-
tentável”, proposto pelo 
Conselho Internacional 
de Museus - Icom. Uma 
das novidades da progra-
mação será uma feira de 
trocas. O intuito é promo-
ver uma reflexão sobre o 
consumo, desapego e um 
intercâmbio de experiên-
cias. Haverá uma estru-
tura montada em seu pá-

tio e a ação contará com 
a participação de alunos, 
funcionários e professo-
res. Poderão ser trocados
 CDs, DVDs, livros e 
roupas em bom estado. 
Outras atividades estão 
programadas, como apre-
sentação de artes marciais, 
Muay Thai  e grupos mu-
sicais. Além disso, uma 
exposição de artesãos da 
região, com peças pro-
duzidas de forma susten-
tável, atendendo assim à 
temática do evento. Essa 
ação busca mostrar como 

podemos devolver ao pla-
neta aquilo que retiramos 
dele, assim como valorizar 
a cultura local e reforçar a 
multiplicidade dos traba-
lhos sustentáveis desen-
volvidos pelo EcoMuseu. 
As atividades estão pre-
vistas para o horário do 
intervalo, durante os 5 
dias de evento, no pá-
tio da Faculdade. A pro-
gramação das demais 
instituições inscritas no 
programa podem ser con-
sultadas no portal do Ibram 
w w w. m u s e u s . g o v. b r.

FARO realiza feira de trocas 
na Semana dos Museus
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As reuniões entre o Sindi-
cato do Servidor Público 
e o prefeito Ortiz Junior 
ocorreram desde o início 
do ano Nesta semana, o  
presidente do Sindicato do 
Servidor Público Munici-
pal de Taubaté, Augusto 
Guará Filho, anunciou aos 
servidores  a reposição 
salarial de 6,5%. A repo-
sição é direcionada para 
todos os servidores da Pre-
feitura, inclusive os apo-
sentados, e será concedida 
no pagamento de maio. 
Guará também informou  

a conquista da ampliação 
do teto para a retirada da 
cesta básica, para garan-
tir que nenhum servi-
dor perca este benefício. 
De acordo com o sindi-
cato, com a reposição sa-
larial, muitos servidores 
poderiam deixar de rece-
ber a cesta básica, uma 
vez que o teto para a con-
cessão do benefício era 
de R$ 1.500,00. Por esse 
motivo foi aplicado tam-
bém o reajuste de 6,5% 
para a concessão de ces-
tas básicas. Ou seja, hoje 

o benefício será entre-
gue para quem recebe até 
R$ 1.597,50, sem contar 
horas extras ou adicional 
de insalubridade. O Sin-
dicato e a Prefeitura de 
Taubaté se reuniram des-
de o início do ano, quan-
do a entidade lançou a 
Campanha Salarial 2015. 
Nesse período, foram co-
lhidas as reivindicações 
dos servidores e criada 
a pauta de negociação. 
Dentre as reivindicações, o 
reajuste salarial foi a mais 
citada entre os servidores.  

Servidores municipais de 
Taubaté terão 6,5% de

reposição salarial

17ª Sessão Ordinária do 
ano de 2015, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no pró-
ximo dia 18 de maio de 
2015, segunda-feira, às 18 
horas. Matéria de Discus-
são e Votação I. Projeto de 
Lei n° 46/2015, do Poder 
Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédi-
to adicional suplementar”.
II. Projeto de Lei n° 
47/2015, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o 
Executivo Municipal a 
conceder subvenção e ce-
lebrar convênios com as 
entidades que especifica”.
III. Projeto de Lei n° 
48/2015, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza a 
regularização e permissão 

de uso de bens imóveis 
correspondentes às áreas 
remanescentes de proprie-
dade do Município, para 
uso pelos proprietários 
dos imóveis lindeiros, e 
dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 
49/2015, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo Muni-
cipal a celebrar convênio 
com o Governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
da Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária”.
V. Projeto de Lei n° 
50/2015, do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe so-
bre a qualificação de 
entidades como Organi-
zações Sociais (OS) no 
âmbito do Município e 
dá outras providências”.

VI. Projeto de Lei Com-
plementar n° 12/2014, do 
Poder Executivo, que “Al-
tera e acrescenta anexo da 
Lei Complementar n° 03, 
de 10 de outubro de 2006, 
que institui o Plano Diretor 
Participativo do Município 
de Pindamonhangaba”.
VII. Projeto de Lei Com-
plementar n° 01/2015, 
do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a regulari-
zação da doação de imó-
veis nos Loteamentos de 
Interesse Social ocupados 
há mais de 5 (cinco) anos”.                                                                     
P i n d a m o n h a n g a b a , 
14 de maio de 2015. 
Vereador Felipe César
Presidente Pronunciamen-
tos Pessoais: conforme 
inscrição dos Senhores Ve-
readores no livro próprio. 

Câmara de Pinda divulga
projetos da Ordem do Dia para 

votação na segunda-feira 18

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
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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


