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Hemerson Carvalho de 
Oliveira, atletas de de 
Kung Fu  de Caraguatatu-
ba conquistou a medalha 
de ouro no 1º Campeo-
nato Pan-Americano de 
Kung Fu (1st Pan Ame-
rican Traditional Wushu 
& Taiji Champioships). A 
competição ocorreu entre 
os dias 7 e 12 de julho, 
no Ginásio Pedro 
Dell’Antonia, em San-
to André, no ABC.  
O torneio foi uma rea-
lização da International 
Wushu Federation, Pan 

A classe empresarial ain-
da vive na insegurança 
com relação ao comér-
cio varejista. Pela sétima 
vez consecutiva, a ins-
tabilidade econômica e 
política motivou mais 
uma queda do Índice de 
Confiança do Empresá-
rio do Comércio (ICEC), 
que passou de 81,8 em 
maio para 80,6 pon-
tos este mês (-1,4%). 
De acordo com a Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP) é o menor 
nível da série histórica ini-

Em Taubaté, interes-
sados em cursos pro-
fissionalizantes devem 
procurar a A Ametra 
(Unidade de Ensino Pro-
fissionalizante) que tem 
disponível 36 vagas rema-
nescentes para cursos pro-
fissionalizantes gratuitos.
A idade permitida para 
esses cursos é de 14 a 
17 anos. A Ametra aten-
de estudantes de esco-

Americam Wushu Fe-
deration, Confederação 
Brasileira de Kung Fu 
Wush e Prefeitura de San-
to André. Participaram da 
competição cerca de 350 
atletas representantes de 
10 países das Américas. 
Além de competidores 
do Brasil, c ompareceram 
atletas da Argentina, Pa-
raguai, Peru, Chile, Bolí-
via, Colômbia, Venezuela, 
México e Estados Unidos. 
A competição foi dividida 
nas categorias infantil (10 
a 13 anos), juvenil (14 a 

ciada em 2011. No com-
parativo com o mesmo 
período do ano passado, 
a retração foi ainda mais 
expressiva: 20,3%, o 
que acentua a tendên-
cia de descontentamen-
to do comerciante ob-
servada desde 2014.
O desempenho negativo 
observado nos Dias das 
Mães e Namorados con-
tribuiu ainda mais para 
a queda da confiança do 
empresário, segundo a Fe-
deração. O recuo teria sido 
resultado do excesso de 
estoques e também pelos 
processos de demissões. 

las públicas e particula-
res e para esses cursos. 
As vagas disponíveis 
são para os cursos de 
Auto Cad, Web Design, 
Manutenção de Mi-
crocomputador e Co-
municação Visual .
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 17 de julho 
na unidade da Ametra I. 
Para realizar a inscri-
ção é necessário que 

17), adulto (18 a 39) e sê-
nior (acima de 40). Os lu-
tadores disputaram provas 
de Mãos Livres, Armas, 
Combinados (mãos livres 
e armas/mãos e armas) e 
Apresentação em Grupo.
O lutador de Caraguá ven-
ceu três modalidades. Os 
três primeiros colocados, 
em cada grupo, foram clas-
sificados, automaticamen-
te, para o Festival Mundial 
de Kung Fu da China, em 
2016 – que será realizado 
entre outubro e dezembro 
(a data não foi definida).

Embora o cenário seja de-
sanimador, a expectativa 
da Entidade é que, a longo 
prazo, os ajustes macro-
econômicos, se efetiva-
mente concretizados, de-
vam colocar o País rumo 
à recuperação econômica.
O ICEC varia de zero 
(pessimismo total) a 200 
pontos (otimismo total) 
e é medido mensalmen-
te pela FecomercioSP. As 
projeções da entidade para 
o ano continuam com viés 
de queda para o PIB entre 
1,5% e 2%, câmbio aci-
ma de R$ 3,00, e inflação 
acima de 8% em 2015.

o candidato apresente 
os seguintes documen-
tos: duas cópias do CPF, 
duas cópias do com-
provante de endere-
ço, uma declaração es-
colar e uma foto 3x4.
A Ametra I tem seu ende-
reço à Av. Armando Salles 
de Oliveira, 284 – Centro, 
com horário de atendi-
mento: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h45. 

Atleta de Caraguatatuba 
ganha medalha de ouro 

no Pan de Kung Fu

Confiança do empresário 
varejista cai 1,4% em junho 

aponta Fecomércio

Ametra tem vagas 
remanescentes para 

cursos profissionalizantes 
em Taubaté

Uma ação contra o Minis-
tério do Trabalho (MTE) 
foi movida pela Defensoria 
Pública da União (DPU) 
obrigando o governo a 
pagar o abono salarial de 
2015 ainda neste ano. Essa 
obrigatoriedade se estende 
a todos os trabalhadores 
com direito ao benefício. 
Divulgado no dia 2 de ju-
lho, o calendário do gover-
no estendeu até março do 
próximo ano o pagamento 
do beneficio, o que repre-
senta adiamento de metade 
dos depósitos para 2016. A 
mudança é parte do ajus-

Defensoria move ação 
contra “pedalada fiscal” 

no pagamento do 
Abono Salarial

te fiscal pretendido pelo 
Ministério da Fazenda. 
O atraso do repasse teve 
amparo na Resolução 748, 
do Conselho Deliberati-
vo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (Codefat). 
Segundo a reso-
lução do Codefat,
a norma de pagamento 
prevê que o repasse dos 
benefícios - que seria em 
2015 - seja feito agora até 
março de 2016,de acordo 
com mês de nascimento 
do trabalhador (no caso 
do PIS) ou do número fi-
nal da inscrição (PASEP). 

Entende a Defensoria que 
o adiamento de pagamen-
to prejudica cerca de 10 
milhões de trabalhadores.
Na prática, todos os anos, 
o pagamento do benefí-
cio era liberado sempre 
no primeiro semestre. 
Com a mudança, traba-
lhadores que aniversariam 
entre janeiro e junho só 
poderão sacar os benefí-
cios em 2016. Garantia 
constitucional do traba-
lhador, o abono salarial é 
concedido anualmente no 
valor de um salário mí-
nimo a trabalhadores que 
recebem até dois salários 
mínimos/ mês. Para ter 
essa garantia, o beneficiá-
rio deve estar inscritos no 
PIS/PASEP há cinco anos.
Na nota divulgada no iní-
cio de julho, o Codefat 
alega que o novo crono-
grama de desembolso foi 
criado para “garantir a 
saúde financeira do Fun-
do e proteger um patri-
mônio dos trabalhadores”. 



página 2A GAzetA dos Municípios17 de julho 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 17/07/2015 - Tiragem 10.000 exemplares
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 
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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

O Vento Festival, que 
acontecerá na Ilhabela en-
tre os dias 16 e 19 de Julho 
tem novidades. Além do 
line up já confirmado - de 
12 bandas e 4 DJs, apre-
sentados pelo Mestre de 
Cerimônias Max B.O. - o 
evento de quatro dias na 
Vila da Ilha conta com: o 
lançamento do novo clipe 
de Lira (filmado na Ilhabe-
la), parcerias de desconto 
em pousadas, uma sessão 
de Open Mic com a ban-
da ilhabelense Caroço de 
Azeitona e mais! Confira 
abaixo: •   O start do Vento 
Festival, no dia 16 de julho 
(quinta-feira) às 19h30, 
será dado com o artista 
vencedor da seleção Open 
Mic. Trata-se de um con-
curso que foi aberto para 
dar oportunidade para no-
víssimas bandas – e com 
a condição de que um in-
tegrante fosse da Ilhabela. 
Os ilhabelenses do grupo 
Caroço de Azeitona abrem 
o festival com seu rock and 
roll 100% caiçara e cheio 
de gás. •   O cantor, com-
positor, ator e poeta Lira, 

Os alunos do ‘Pinda Cons-
ciente’ irão fazer o lan-
çamento do primeiro CD 
do projeto nesta semana. 
A solenidade acontecerá 
no Palacete 10 de Julho, 
às 19 horas, e é aberta à 
população. Este material 
contém 24 faixas, com 
letras de autoria dos alu-
nos. A produção foi re-
alizada pela equipe do 
projeto e contaram com 
o apoio da empresa WL 
som, que auxiliou na gra-
vação de algumas faixas.
De acordo com o responsá-
vel pelo projeto, o trabalho 
conta com composições de 

que apresenta seu recém 
lançado disco O Labirin-
to e o Desmantelo no dia 
17 de julho (sexta-feira) às 
22h40, também lança seu 
novo videoclipe no Ven-
to Festival. Filmado em 
Ilhabela, o roteiro embala-
do pela música “Nuvem”, 
traz cenas com o campeão 
de kitesurf Cícero Ferreira 
da Silva. O público poderá 
conferir o vídeo antes do 
show.•   A agência de via-
gens Via Regia Turismo, 
em parceria com o Vento 
Festival, te traz pousadas 
com desconto que contam 
ainda com transporte até 
o local dos shows. Ligue 
para (11) 2373-9454 ou 
escreva para contato@via-
regiatur.com Os pacotes 
estão aqui. •  Para os ven-
taneiros atrás de caronas 
e passageiros para dividir 
os custos da viagem para a 
Ilhabela, o Festival criou o 
grupo no facebook “Caro-
nas para o Vento Festival 
em Ilhabela”. Ali, é pos-
sível compartilhar origem, 
trajeto, horários, etc. Entre 
aqui. •    Já viu nosso novo 

três jovens do Feital, sete 
do Araretama, três de Mo-
reira César e seis do bair-
ro das Campinas. Foram 
selecionados os melhores 
trabalhos do ano de 2014.
Durante a solenidade de 
lançamento os CDs serão 
distribuídos para a popu-
lação e haverá participa-
ção dos artistas, cantando 
ao vivo algumas músicas 
do álbum. Após o lança-
mento, o interessado pode 
retirar uma cópia do CD 
no Fundo Social de Soli-
dariedade, localizado na 
rua Deputado Claro César, 
53, centro, ou nas edições 

vídeo, cheio de brisa? Cli-
que aqui. Vale lembrar que 
o line up do Vento festival 
é composto por Céu, Tu-
lipa Ruiz, Lira, Holger, O 
Terno, Guizado, Charlie e 
os Marretas, Saulo Duarte 
e a Unidade, Inky, Singa-
pura, Norma Nascimento, 
Fidura, Piratas da Ilha, DJ 
Dago, DJ Mataga e Dip e 
DJ Phill.  Com realização 
da Prefeitura de Ilhabela e 
da Secretaria de Turismo, 
idealização e organização 
de Anna Penteado, do Nú-
cleo Indahouse, produção 
executiva de Bianca Lom-
bardi e artística de Shirlei 
Vieira, da Recheio Digital, 
e direção de Tatiana So-
bral, da Casco Ilhabela, os 
quatro dias de shows serão 
gratuitos, de frente para o 
mar, em pleno centro his-
tórico da cidade. Deixe 
a vida atarefada de lado, 
permita-se uma pausa e 
#botacaranovento! Mais 
informações, programa-
ção e como chegar: www.
ventofestival.com.br Ins-
tagram: @ventofestival 
Facebook: /ventofestival 

do projeto ‘Tarde na Rua’.
O ‘Pinda Consciente’ 
completa dois anos em se-
tembro. O objetivo deste 
trabalho é divulgar e cons-
cientizar o jovem. São fei-
tos quatro encontros, por 
mês, onde na primeira 
semana é trabalhado um 
tema indicado pela equipe 
do Departamento de As-
sistência Social, no qual 
são identificados os pro-
blemas de cada região da 
cidade, tais como o con-
sumo de drogas, a explo-
ração sexual, o trabalho 
infantil, a violência contra 
o jovem, o racismo, etc. 

Festival de música de Ilhabela 
está chegando e anuncia as

últimas novidades!

Pinda Consciente lança CD 
com 24 composições

Programação:

16 de Julho – quinta-feira
MC Max B.O. apresentando
19h às 19h30 – DJ Dago (Neu Club)
19h30 às 20h50 – Open Mic
20h50 às 21h – DJ Dago (Neu Club)
21h às 22h – Charlie e os Marretas
22h às 22h30 - DJ Dago (Neu Club)
22h30 às 00h – Tulipa Ruiz
00h à 01h – DJ Dago (Neu Club)

17 de Julho – sexta-feira
MC Max B.O. apresentando
20h às 20h40 – Norma Nascimento
20h40 às 21h10 – Singapura
21h10 às 22h10 – O Terno
22h10 às 22h40 – Singapura
22h40 à meia noite – Lira
00h à 01h – Singapura

18 de Julho – sábado
MC Max B.O. apresentando
20h às 21h – Holger
21h às 21h30 – DJ Mataga e Dip
21h30 às 22h30 – Saulo Duarte e a Unidade
22h30 às 23h – DJ Mataga e Dip
23h às 00h20 – Céu
00h20 às 01h0 – DJ Mataga e Dip

19 de Julho - domingo
15h às 16h – Fidura
16h às 16h30 – DJ Phill
16h30 às 17h30 – Piratas da Ilha
17h30 às 18h – DJ Phill
18h às 19h10 – Guizado
19h10 às 19h30 – DJ Phill
19h30 às 20h3 - Inky

Serviço:
Vento Festival
Dias 16, 17, 18 e 19 de Julho

Local: Praça das Bandeiras – Centro (Vila) 
IlhaBela -  SP

Horários :
Dias 16, 17 e 18 à partir das 19h
Dia 19 à partir das 15h
Gratuito

www.ventofestival.com.br
Informações para a imprensa:
imprensa@ventofestival.com.br

Nathalia Birkholz 
Mariana Abreu Sodré
(11) 984-629-334

Os agricultores da OCS 
Agroecológica de Ubatuba 
conquistaram a Declaração 
de Cadastro do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento em maio 
deste ano e estão regula-
rizados para comercializar 
seus produtos de forma 
direta ao consumidor, na 
Feira do Espaço Saudável.
Nessa forma de re-
g u l a r i z a ç ã o , 
quem dá a garantia da qua-
lidade orgânica é o produ-
tor, acompanhado de perto 
pela sociedade. A garan-
tia se baseia na relação 
de confiança entre quem 
vende e quem compra.
“Os produtores devem 
permitir que seus consu-
midores visitem sua pro-
priedade para que possam 
verificar o quê é produzido 
e de que forma, e também 
devem permitir a entrada 
dos órgãos de fiscaliza-
ção, sempre que preciso”, 

explica Carolina Lima.
Para Maurici Romeu, 
secretário municipal de 
Agricultura, Pesca e Abas-
tecimento, a feira orgânica 
é um canal alternativo de 
comercialização em que o 
consumidor está em con-
tato direto com o produtor. 
“Assim, toma forma uma 
rede de consumo solidá-
rio e nosso objetivo é for-
talece-la cada vez mais”, 
promete o secretário.
A feira está localizada na 
Praça Nóbrega (em fren-
te a FundArt) e acontece 
nas quartas-feiras, das 9h 
às 12h. “É um local ex-
clusivo de exposição e 
comercialização de pro-
dutos naturais, sem agro-
químicos, produzidos no 
município por agriculto-
res familiares de Ubatu-
ba”, continua Carolina.
“Ela possui espaço para 
agricultores agroecoló-
gicos e orgânicos. Basta 

solicitar por meio de pro-
tocolo no Posto de Aten-
dimento ao Munícipe a 
licença”, completa Lima.
Para obter mais informa-
ções, entre em contato 
com a Secretaria Munici-
pal de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento pelo tele-
fone (0xx12) 3833-3500.
Feiras Orgânicas do IDEC
A Feira Agroecológica e 
Orgânica Espaço Saudá-
vel com os agricultores 
da OCS Agroecológica de 
Ubatuba e a Rede Agroe-
cológica Caiçara estão no 
site do IDEC – http://fei-
rasorganicas.idec.org.br/
Como o próprio site do 
IDEC informa, o Mapa de 
Feiras Orgânicas é uma fer-
ramenta de busca rápida, 
idealizada pelo orgão, com 
objetivo de tornar os pro-
dutos orgânicos mais aces-
síveis aos consumidores e 
fomentar uma alimentação 
saudável em todo Brasil.

Feira de Orgânicos cria
 rede de consumo solidário 

em Ubatuba

Programação: Dia 16
Saída dos Cavaleiros da cidade de São Luiz do Paraitinga com destino à Aparecida.
Horário: 09h00
Janta na Igreja do Bonfim.
Horário: 20h00
Show com Toniel e Josiel.
Horário: 21h00

Programação: Dia 17
Café da manhã à partir das 06h30min.
Chegada dos Cavaleiros à Aparecida.
Horário: 13h00

Programação: Dia 18
Janta na Igreja do Bonfim.
Horário: 20h00
Show com Loro e Lucas
Horário: 21h00

Programação: Dia 19
Café da manhã à partir das 06h00.
Chegada dos Cavaleiros à São Luiz do Paraitinga
Horário:16h00

Informações:
Assessoria de Agricultura e Abastecimento
(12) 3671-2390
Departamento de Cultura e Turismo
(12) 3671-2469
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Em Pindamonhangaba, 
moradores de 31 bairros 
da cidade têm a oportu-
nidade de participar de 
cursos oferecidos pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. A capacitação 
será ministrada  nos cen-
tros comunitários do mu-
nicípio e com exceção do 
balé infantil, as oficinas 
são voltadas aos adultos.  
De acordo com a Prefeitu-
ra, cada local terá sua pró-
pria programação, como 
dias e horários de cada 
modalidade. Em alguns 
centros comunitários ha-
verá  mais de uma opção. 

Moradores de 30 bairros 
de Pinda recebem 
cursos gratuitos

Para se inscrever, basta 
comparecer ao local le-
vando o RG. Todas as au-
las terão início a partir do 
dia 20 de julho. As inscri-
ções deverão ser realiza-
das somente na quinta-fei-
ra (16) e sexta-feira (17),
 das 14 às 17 horas, 
nos locais das aulas.
Mais informações poderão 
ser obtidas no Departamen-
to de Turismo da Prefeitu-
ra, telefone 3643-1761.
Cursos nos Centros Co-
munitários : Santa Cecília 
(artesanato em caixa de 
MDF), Maricá (pintura em 
tela), Parque das Palmei-

ras (bijuteria), Vila São 
Paulo (corte de cabelo e 
unhas decoradas), Pasin 
(tapete com Lycra), Jar-
dim Regina (patch apli-
quê), Karina Ramos (balé 
infantil), Vale das Acácias 
(reciclagem com papel), 
Mombaça (biscuit, massa-
gem relaxante e redutora), 
Jardim Rezende (pintura 
em tecido), Campos Maia 
(arranjo floral), Crispim  
(velas decoradas), Bosque 
(pintura em vidro), Santa-
na (patchwork embutido), 
Araretama (patch apli-
quê), Cidade Nova (pat-
chwork embutido e chi-
nelos decorados), Jardim 
Eloyna (bonecas de pano), 
Cruz Pequena (pintura em 
tela), Bela Vista (pintura 
em tela e capoeira), Alto 
do Cardoso (decoração em 
MDF), São Judas (atrás 
do Cemitério) (arran-
jo de flores com meia de 
seda), Parque São Domin-
gos (ponto cruz) e Ouro 
Verde (dança de ritmos 
e artesanato em MDF).

As unidades atende-
rão famílias com renda 
mensal de até R$ 1.600,
público-alvo da 
Casa Paulista
O governador Geraldo Al-
ckmin esteve, no dia 9 de 
julho, no lançamento das 
obras do empreendimento 
Bem Viver, que abrigará 
1.536 moradias para fa-
mílias de renda menor do 
município de Pindamo-
nhangaba, na região de 
São José dos Campos/Vale 
do Paraíba. O evento con-
tou com a participação do 
presidente da CDHU, Mar-
cos Penido. As moradias 
foram viabilizadas pela 
Casa Paulista, braço da 
Secretaria da Habitação, 
na parceria com o gover-
no federal. O investimento 
total nos 1.536 apartamen-
tos é de R$ 138,2 milhões, 
dos quais R$ 30,7 milhões 
são oriundos do Estado, 
a fundo perdido, e R$ 
107,5 milhões, da União.
Os recursos são repassa-
dos pelo governo paulista 
para o Banco do Brasil, 
agente financeiro respon-
sável pela contratação de 
empresas, supervisão de 
obras e financiamento do 
empreendimento. O agen-
te promotor é a constru-
tora SPL Engenharia.
Os apartamentos serão 
edificados na Estrada da 
Mombaça, Gleba B, s/no, 
com 43,26 m² de área útil 
e 47,45 m² de área total. 
Todos serão destinados a 
famílias com renda men-
sal de até R$ 1.600 (pú-
blico-alvo do programa da 
Agência Casa Paulista).
Os beneficiados, 
que não podem ter parti-
cipado anteriormente de 
programas habitacionais, 
terão 120 meses para a 

quitação do imóvel. A 
menor prestação é de R$ 
25,00/mês e a maior de 
R$ 80,00/mês. O Gover-
no do Estado está apli-
cando, a fundo perdido, 
R$ 20 mil por moradia. 
O empreendimento irá 
beneficiar 6.144 pessoas.
“A melhor maneira de co-
memorar o aniversário de 
Pindamonhangaba é me-
lhorando a vida da popula-
ção. Vamos ativar a econo-
mia com estas obras e gerar 
emprego também. Serão 
mais de 1.500 pessoas 
trabalhando nos maiores 
conjuntos habitacionais 
da região. Nós, do Gover-
no, estamos colocando 20 
mil reais por apartamento 
e a nossa parte não pre-
cisa pagar, é a fundo per-
dido para poder oferecer 
casa para quem não tem 
casa”, explica o gover-
nador Geraldo Alckmin.
As novas unidades respei-
tam e incorporaram as me-
lhorias estabelecidas como 
diretrizes de qualidade da 
Secretaria de Estado da 
Habitação, com área de la-
zer, dois dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço, piso cerâmico em 
todos os cômodos, azule-
jos nas paredes da cozinha 
e do banheiro, medição 
individualizada de água, 
e acessibilidade, en-
tre outras melhorias.
O conjunto contará com 
completa infraestrutu-
ra urbana, pavimenta-
ção, paisagismo, ilumi-
nação pública e redes de 
água, esgoto e elétrica, 
quadra poliesporti-
va, playground e cen-
tro comunitário.
P A R C E R I A
No dia 12 de janeiro de 
2012, o Governo do Es-

tado selou parceria com 
o Governo Federal para a 
viabilização de mais 100 
mil novas moradias no es-
tado paulista, meta supera-
da em dezembro de 2014. 
A parceria é executada 
pela Casa Paulista, agên-
cia de fomento habitacio-
nal lançada pelo governa-
dor Geraldo Alckmin em 
setembro de 2011, e pelo 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Os agentes 
financeiros executores são 
a Caixa Econômica Fe-
deral e o Banco do Brasil
Casa Paulista – A Agência 
Casa Paulista foi criada 
em setembro de 2011 pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, para fomentar a ha-
bitação de interesse popu-
lar e acelerar o atendimen-
to à demanda habitacional 
em território paulista. 
Classificada como marco 
substancial de mudança 
na política habitacional 
em São Paulo, estabelece 
parcerias, capta recursos 
junto a governos, agentes 
financeiros e iniciativa pri-
vada e destina subsídios e 
microcréditos para viabi-
lizar ou melhorar as con-
dições de moradias para 
famílias de baixa renda, 
especialmente entre um a 
cinco salários mínimos.
A Casa Paulista cria pro-
gramas e apoia financei-
ramente o financiamento e 
a construção de moradias, 
a reforma de unidades ha-
bitacionais e a implanta-
ção de infraestrutura em 
bairros e/ou lotes e terre-
nos que ainda apresentem 
condições insalubres, ren-
dendo habitabilidade às 
moradias de milhares de 
paulistas e possibilitando a 
disponibilização de novas 
unidades habitacionais.

Pindamonhangaba terá 
1.536 moradias para 

famílias de renda menor

Começa nesta semana na 
Praça da Cultura (antiga 
Praça de Eventos, no Cen-
tro de Caraguá), a 18ª edi-
ção do Festival do Cama-
rão, com a apresentação da 
Banda Municipal Carlos 
Gomes e Água Viva Co-
ral. Além das 20 barracas 
gastronômicas, 18 delas 
de pratos salgados e 2 de 
doces típicos, o evento 
prevê até domingo (19/7) 
uma extensa programação 
cultural com o intuito de 
valorizar, preservar e pro-
mover a cultura caiçara.  
De quinta-feira a domin-
go, das 10h às 24h, além 
da programação musical, 
o público poderá conferir 
também, diversas atrações 
como a Casa Caiçara, que 
oferecerá café feito no fo-
gão a lenha, bolo de fubá e 
xarope de Caraguatá; Casa 
da Farinha, com exposição 
de todo maquinário utili-
zado para a feitura da tra-
dicional farinha de man-
dioca; cunhagem de canoa 
no tronco do Guapuruvu; 
Tenda do Polo Cultural 
Profª Adaly Coelho Passos 

com a exposição fotográ-
fica “Memória” e a audio-
visual “Recontando Cara-
guá”, com depoimentos de 
antigos moradores sobre 
a vida caiçara e publica-
ções literárias; e a Tenda 
das Artes, com artesana-
to identitário de Caraguá, 
Ilhabela, São Sebastião 
e Ubatuba para aprecia-
ção e comercialização.
No domingo, às 10h, o 
festival promoverá a Cor-
rida de Canoa Caiçara em 
frente à Praça da Cultura. 
Mais que entretenimento 
para as famílias pesquei-
ras, a corrida é uma for-
ma de resgatar e manter a 
tradição. Não é necessário 
ser pescador para partici-
par e as inscrições deve-
rão ser realizadas a partir 
das 9h. A novidade desta 
edição, é que também no 
domingo, a partir das 12h, 
integrando a programação 
do evento, será promovi-
do o 4º Festival de Músi-
ca Raiz de Caraguatatuba.
O Festival do Cama-
rão é uma realização do 
Governo Municipal por 

meio da Fundacc – Fun-
dação Educacional e 
Cultural de Caraguata-
tuba, em parceria com a 
Associação de Pescado-
res da Praia do Cama-
roeiro. Mais informa-
ções: (12) 3897.5661 ou 
www.fundacc.com.br.
Confira abaixo a progra-
mação completa do 18º 
Festival do Camarão:
Dia 15/7 – Quarta-feira
Às 19h – Abertura com a 
Banda Municipal Carlos 
Gomes e Água Viva Coral
Às 21h – Li Maria
Dia 16/7 – Quinta-feira
Às 21h – Anderson Coelho
Dia 17/7 – Sexta-feira
Às 20h – Taty e Vitor
Às 22h – Guayi canta o Mar
Dia 18/7 – Sábado
Às 13h – Helô Figueiredo
Às 20h – Giselle Ma-
ria – Uma Homena-
gem a Clara Nunes
Às 22h – Caraguá Jazz 
Sinfônica e Mara Amaral
Dia 19/7 – Domingo
Às 10h – Corri-
da de Canoa Caiçara
Às 12h – 4º Festival de Mú-
sica Raiz de Caraguatatuba

18º Festival do Camarão 
começa nesta semana

em Caraguá
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A Bamuf (Banda Músi-
co do Futuro), em par-
ceria da Secretaria de 
Turismo e Cultura, re-
aliza neste domingo, 
19, às 9h, o 2º Festival 
de Bandas e Fanfarras do 
Projeto Músico do Futuro 
de Taubaté, no Bairro Es-
planada Santa Terezinha. 
O objetivo desse even-
to é desenvolver junto à 
comunidade, os valores 
essenciais para a prática 
da cidadania, bem como 
a ampliação do conheci-
mento e cultura musical. 
O evento contará com 

presença de bandas de 
vários Estados do Brasil 
e cidades do Vale do Pa-
raíba. Serão modalidades 
como: bandas musicais, 
marciais, fanfarra marcial, 
fanfarra com um pisto 
e gatilho, banda de per-
cussão melódica, percus-
são marcial, percussão 
de tambores e a banda de 
pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais. O 
Projeto Músico do Futuro 
conta com mais de 100 
crianças que aprendem a 
música e a arte, visando 
construir um cidadão com 

O Fussta (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté), 
em parceria com o Sítio do 
Picapau Amarelo, realiza 
nos dias 18 e 19 de julho, a 
3ª Festa Julina Solidária no 
Arraiá do Jeca. Neste ano, 
o evento promovido pelo 

maior conhecimento para 
a sua moral e cultural, 
para que com isso se crie 
oportunidades para um 
futuro promissor e digno 
para ele e seus familiares. 
O Festival será na Ave-
nida Cândido de Olivei-
ra Filho, 50, no Bair-
ro Esplanada Santa 
Terezinha, em frente à Es-
cola Municipal Esplana-
da II. Mais informações 
pelo telefone com o res-
ponsável, o Maestro Luis 
Flávio (12) 99139-5863 
ou pelo e-mail:flavio_ma-
estro2010@hotmail.com.

Sítio do Picapau Amarelo
recebe 3ª Festa Julina

Solidária no Arraiá do Jeca

Taubaté recebe 2º Festival 
de Bandas e Fanfarras do 
Projeto Músico do Futuro

Fussta, se uniu com o tradi-
cional Arraiá do Jeca, que 
é organizado pelo Sítio. 
As entidades Madre Tere-
sa de Calcutá, Casa Irmãos 
de Francisco, Bom Pastor, 
Instituto São Rafael, Casa 
São Francisco para Idosos, 

Lar Irmã Amália, além da 
Escola do Trabalho, tam-
bém irão participar da fes-
ta. O evento vai ter desde 
pescaria para crianças até 
artesanatos, pastéis, doces, 
cachorro-quente, churras-
quinho, bolinho caipira, 
mini pizza, refrigerante, 
água, vinho quente, quen-
tão e chocolate quente. As 
atividades do Sítio têm 
início às 9h e algumas bar-
racas funcionarão no perí-
odo da manhã. A abertura 
oficial da festa acontece 
às 14h. O Sítio do Pica-
pau Amarelo fica na Ave-
nida Monteiro Lobato, s/
nº - Chácara do Visconde.

A Fundação Paula Sou-
za comunica que já está 
no site www.vestibuli-
nhoetec.com.br a lista de 
classificação dos inscritos 
no processo seletivo das 
Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) para o segun-
do semestre de 2015. De 
acordo com a fundação, a 
informação será também 
divulgada na unidade em 
que o candidato pretende 
estudar. Está incluída na 
lista o candidato que se  
inscreveu nos cursos do 
primeiro módulo do En-
sino Técnico (presencial, 

semipresencial e on-line), 
no processo de avaliação e 
certificação de competên-
cias para acesso às vagas 
remanescentes do segun-
do módulo. Também estão 
na relação  os candidatos 
inscritos nos cursos de 
especialização. Para estes 
últimos, a lista de classi-
ficação estará apenas na 
Etec. Os convocados de-
vem fazer a matrícula, no 
horário definido pela uni-
dade de ensino, nos dias 
relacionados abaixo, des-
de que não seja feriado 
municipal na cidade onde 

a Etec está localizada:
* 16 e 17 de julho  - 1ª lista 
de convocação e matrícula;
* 20 e 21 de julho  - 2ª lista 
de convocação e matrícula;
* 22 de julho           - 3ª lista 
de convocação e matrícula;
* 23 de julho           - 4ª lista 
de convocação e matrícula;
* 24 de julho           - 5ª lista 
de convocação e matrícula.
Outras informações pode-
rão ser obtidas pelos tele-
fones (11) 3471-4071 (Ca-
pital e Grande São Paulo) e 
0800-772 2829 (demais lo-
calidades) e pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br

Etecs divulgam lista
de classificação geral

do Vestibulinho

Confira a programação:

18/07
09h às 11h Oficina de desenhos para colorir
09h às 12h Turma do Sítio do Picapau Amarelo
10h às 14h A Família do Jeca visita o Sítio com: Philaderpho, 
Cáttia
Bercano e Alexandre Vila
11h Teatro com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo.
“A Receita do Amor” (Retirada de senha 30 minutos antes do 
início da apresentação)
11h às 13h Moçambique - Parque Bandeirantes - Mestre 
Paizinho
13h às 15h Oficina Pedagógica com o tema Festa Junina -
Philaderpho
14h Catira - Madre Cecília
14h às 15h Quadrilha Tradicional (PEEJ 2)
15h às 17h Oficina Pedagógica com o tema Festa Junina-
Molinha e
Cia
16h Teatro com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo
“A Receita do Amor” (Retirada de senha 30 minutos antes do 
início da apresentação)
16h às 20h Presença do personagem “Caipira” com a Cia 
do Sol
17h Orquestra Jovem Fundação Dom Couto
18h20 às 19h Balé da Cidade

19h às 21h Dupla Sertaneja-Ailton e Marcinho

19/07
09h às 11h - Oficina de desenhos para colorir
09h às 12h Turma do Sítio do Picapau Amarelo
10h às 14h A Família do Jeca visita o Sítio com: Cia do Sol, 
Thiago
Giles e Fabricando Arte
11h Teatro com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo.
“A Receita do Amor” (Retirada de senha 30 minutos antes do 
início da apresentação)
11h às 13h Grupo Folclórico-Grupo de Maculelê
13h às 15h Oficina Pedagógica com o tema Festa Junina - 
com
Xuxu
14h às 17h Turma do Sítio do Picapau Amarelo
15h às 17h – Oficina Pedagógica com o tema Festa Junina 
Philaderpho
15h30 às 16h Dança do Carimbó (EMEF Guido Miné)
16h – Teatro com os personagens do Sítio do Picapau Ama-
relo.
“A Receita do Amor” (Retirada de senha 30 minutos antes do 
início da apresentação)
16h às 20h – Presença do personagem “Caipira” com Xuxu
16h às 18h Grupo de Viola - Sertanejo Raiz- Elcio Portes
18h às 19h Balé da Cidade

Programação Oficial da Festa do Senhor
Bom Jesus de Tremembé 2015

SHOWS REGIONAIS
24/07 (Sexta)
20h00 – Henrique Toledo
22h – Os Galegos
25/07 (Sábado)
19h00 – Banda Vinti
20h30 – Viola Elétrica
22h – Banda Pralana
26/07 (Domingo)
19h00 – Banda Agnus
21h00 – Banda Rainha dos Anjos e Padre Alan
27/07 (Segunda)
19h00 – Isa Vitor
21h00 – Zé e Banda
28/07 (Terça)
19h00 – Matagal e Monte Carlo
21h00 – Rock Way
29/07 (Quarta)
19h00 – Julio e Juliano
21h00 – Lesupia

ABERTURA OFICIAL
30/07 (Quinta)
20h – Abertura Oficial com Famutre (Fanfarra Municipal de Tremembé)
22 h – ONZE:20
31/07 (Sexta)
22h – GRUPO IRA
01/08 (Sábado)
22h – ORIGINAIS DO SAMBA
02/08 (Domingo) 17h00 – FROZEN
21h00 – FALA MANSA
03/08 (Segunda) 
22h00 – RAÇA NEGRA
04/08 (Terça) 
22h00 – JEITO MOLEQUE
05/08 (Quarta)  22h00 – FERNANDO E SOROCABA
06/08 (Quinta) 
20h00 – QUEIMA DE FOGOS NA BASÍLICA
07/08 (Sexta)
21h00 – Banda Palace com Cecília Militão
08/08 (Sábado) 20h00 – Banda Brete
22h00 – Gustavo Mioto
09/08 (Domingo) 17h00 – TXUTXUCÃO
22h00 – THAEME E THIAGO

Aproveite o “ESPAÇO CRIANÇA” nos dias 01, 02, 08 e 09 de agosto com brincadeiras, oficinas, 
pinturas e fraldário na Praça Geraldo Costa.

COMUNICADO: 329º Grupo Escoteiro Paraibuna
O 329º agradece o apoio do Governo Municipal ao Movimento Escoteiro em Parai-
buna e comunica o nome dos novos diretores para o ano de 2015/2016, eleitos na As-
sembleia Ordinária do 329 GEP, realizada em 04 de julho de 2015. Presidente: Paulo 
Eduardo Barreto Scarpa
Endereço: Rua José Elias Cantinho, nº 52, Centro, Paraibuna-SP.
Tel.: (12) 3974-0419 / (12) 9 8145-8896
E-mail: paulo1426@gmail.com Diretor Administrativo: Paulo Roberto Barbosa
Endereço: Rua Aurélio Silva Santos, nº 30, Vila Modesto, Paraibuna-SP.
Tel.: (12) 3974-0501 Diretora Financeira: Isabel Cristina dos Santos Yohomichi
Endereço: Travessa Isidro Domingues, nº 75, Centro, Paraibuna-SP.
Tel.: (12) 3974-0279

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou 
obras de melhorias na 
unidade de saúde do bair-
ro Feital e irá fazer a en-
trega deste equipamento 
público à população nes-
ta semana. A solenidade 
está marcada para as 14 
horas. Neste espaço, os 
moradores contam com 
uma equipe de Estraté-
gia em Saúde da Família.

A ESF atende os mora-
dores do Feital e do Vis-
ta Alegre, somando mais 
de 1.400 famílias. As 
benfeitorias foram pin-
tura do prédio, substi-
tuição de vidros e troca 
de móveis, entre outras.
A equipe desta unida-
de de saúde realiza ati-
vidades em grupos, 
que são os seguintes: 
Hiperdia, Gestantes, Pueri-

cultura, Idosos e Deficien-
tes. Os trabalhos em grupo 
fazem parte das ações cole-
tivas voltadas à prevenção. 
No local também são 
feitas coleta para exa-
me preventivo, consultas 
com enfermeira, consul-
tas médicas, consultas 
odontológicas, entrega 
de medicamentos, ina-
lação, curativos, vacina-
ção, entre outros serviços.

Prefeitura de Pinda entrega
unidade saúde reformada


