
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  19 DE MAIO DE 2015  EDIÇÃO 1465 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Nas várias tendas estarão 
em oferta os mais dife-
rentes pratos, salgados e 
doces, tudo com o arroz 
como principal ingredien-
te. Terá início nesta próxi-
ma quinta-feira (21) a 7ª 
edição da Festa do Arroz 
de Tremembé. O evento 
prossegue até domingo 
(24) com muitas atrações 
e culinária a base do arroz.
O evento já é um dos mais 
famosos na região e reú-
ne  produtores de arroz 

do Vale do Paraíba, onde 
se destaca o arroz espe-
cial Ruzene, apreciado em 
todo o Brasil  e produzido 
e beneficiado  na região. 
No estande do produtor, o 
visitante poderá conhecer 
e adquirir as variedades 
do Arroz Ruzene, dentre 
elas, os tipos Preto, Ver-
melho, Arbório, Jasmi-
ne, Basmati, entre outros.
A organização, como 
em anos anteriores, é de 
Marisa Amaral e Lucia 

Manfredini. A expectati-
va é de um grande públi-
co durante os três dias de 
evento.  Nas várias tendas 
estarão em oferta os mais 
diferentes pratos, salgados 
e doces, tudo com o arroz 
como principal ingredien-
te, e de receitas exclusiva-
mente regionais.  A aber-
tura oficial do evento está 
prevista para as 19h20. 
A 8ª Festa do Arroz de 
Tremembé será realizada 
na praça Geraldo Costa.  

Tremembé espera
grande público durante 

7ª Festa do Arroz

Mais uma relação de em-
pregos foi disponibilizada 
pelo programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego 
para a Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba, 
divididas entre as áreas 
de construção civil, co-
mércio, serviços, entre 
outras. São 321 vagas na 
área de Serviços, 61 no 
Comércio e 35 na Indús-
tria. Dentre os destaques 
para a região, estão dispo-

níveis oportunidades para 
corretor de imóveis em 
São José dos Campos (10 
vagas) , costureira de má-
quinas para Guaratinguetá 
(5), e eletricista de rede 
para Caraguatatuba (1). 
O Emprega São Paulo 
é agência de empregos 
pública e gratuita geren-
ciada pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), em par-
ceria com o Ministério 

do Trabalho e Emprego 
(TEM. Foi implantado 
em agosto de 2008 e des-
de então recolocou no 
mercado de trabalho mais 
de 700 mil trabalhado-
res.  . Como se cadastrar – 
O interessado em ter  aces-
so às vagas precisa se ca-
dastrar e para isso, basta 
acessar o site:  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br , 
onde vai criar login,senha e 
informar os dados solicita-
dos. Outra opção é compa-
recer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS e 
Carteira de Trabalho. 
Empregador – Também 
o empregador pode pro-
ceder seu cadastramento 
acessando o site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
através do sistema, é ne-
cessária a apresentação 
do CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante.

Programa Emprega
São Paulo oferece
429 oportunidades

para Vale do Paraíba

Estão abertas até a próxi-
ma sexta-feira (22) as ins-
crições para o concurso de 
estágio para a Companhia 
de Saneamento Básico do 
estado de São Paulo - Sa-
besp. No total, o concurso 
oferece 826 vagas em to-
das as regiões do Estado, 
sendo 12 vagas para o Vale 
do Paraíba. Na região as 
12 vagas em oferta estão 
distribuídas em São José 
dos Campos, Caçapava, 
Taubaté, Pindamonhan-
gaba, Cachoeira Paulista 

e Lorena para candidatos 
do ensino médio regular, 
ensino médio técnico e 
ensino superior. Os estu-
dantes do ensino médio 
regular deverão estar cur-
sando o 1º ano. As vagas 
para estudantes de cursos 
técnicos são nas especia-
lidades: Técnico em Quí-
mica e Técnico em Segu-
rança do Trabalho. Já as 
vagas de nível superior 
são para graduandos dos 
cursos de: Administração 
de Empresas, Direito e En-

genharia Civil. O estágio 
terá a duração máxima de 
dois anos. A remuneração 
varia de R$ 812,03 a R$ 
1.068,44. A carga horária é 
de 6 horas diárias (30 ho-
ras semanais) Provas - No 
vale, a aplicação das pro-
vas está prevista para 28 
de junho de 2015, no pe-
ríodo da manhã, em  São 
José dos Campos. Com 
duração de 3h30, a prova 
terá 60 questões de Lín-
gua Portuguesa, Matemá-
tica, Raciocínio Lógico, 
Noções de Informática e 
Atualidades. Inscrição - 
Para fazer a inscrição no 
processo seletivo, o can-
didato deverá acessar o 
site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concurso-
fcc.com.br) até às 14h do 
dia 22 de maio de 2015. 
A taxa de inscrição é de 
R$ 60 para estudantes do 
nível médio e técnico e 
de R$ 82 para nível su-
perior.  Para mais infor-
mações, acesse o edital: 
www.concursosfcc.com.br

Encerram-se nesta semana 
inscrições para concurso

de estágio da Sabesp

Inscrições devem ser re-
alizadas no setor de pro-
tocolo da Prefeitura. Foi 
prorrogada para a próxima 
quarta-feira (20) a data li-
mite para os interessados 
em se inscrever na dis-
puta por uma das vagas 
ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
(CMDCA) de Pindamo-
nhangaba. Os candidatos 
em trabalhar como Con-
selheiros Tutelares devem 
procurar o setor de pro-
tocolo da Prefeitura para 
a inscrição. Para os que 
desejam atuar nesta causa, 

são necessários os seguin-
tes documentos no ato da 
inscrição: cópia do RG ou 
documento de identifi-
cação com foto, cópia 
do certificado de conclu-
são de Ensino Médio ou 
de carteira de identidade 
profissional com titulação 
mínima de Ensino Médio, 
cópia de dois comprovan-
tes de residência no mu-
nicípio, sendo um com 
data atual e o outro com 
data de pelo menos dois 
anos, ou seja, um de 2015 
e outro de 2013. Também 
é necessária, além dos 

documentos descritos, a 
apresentação de atestado 
de antecedentes criminais, 
certidão de quitação elei-
toral e certidão de distri-
buição emitida pela Jus-
tiça Federal. Os inscritos 
farão avaliação de conhe-
cimento específico no dia 
25 de julho, no dia 10 de 
agosto deverá acontecer 
o teste psicotécnico e os 
candidatos habilitados 
serão eleitos pela popula-
ção no dia 4 de outubro. 
O horário de atendimento 
no protocolo da Prefei-
tura é, das 8 às 17 horas. 

Inscrições para conselheiro 
tutelar são prorrogadas em 

Pindamonhangaba

Nesta segunda -feira 
(18),  mais de 400 ope-
rários que pertencem à 
empresa Queiroz Gal-
vão entraram em greve. 
A categoria, representada 
pelo Sindicato da Cons-

trução Pesada (Sinicesp), 
reivindica pagamento da 
Participação nos Lucros e 
Resultados(PLR)  que es-
taria atrasada PLR, alem 
de outros benefícios. A 
empreiteira é responsá-

vel pelas pela construção 
do contorno da rodovia 
dos Tamoios (SP-099), 
terceira etapa de obras 
que corresponde a 9,3 
Km, ligando até o por-
to de São Sebastião.

Greve! Obras do contorno da 
Tamoios em estão paralisadas 

em São Sebastião
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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
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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-
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 
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.

Escolas Municipais de
Tremembé são destaques

no Relatório Anual
do Instituto Natura

O Polo Regional da Bele-
za de Taubaté abre a par-
tir da próxima semana, 
as inscrições para cursos 
profissionalizantes. São 
190 vagas disponíveis 
para cursos gratuitos com 
duração de dois meses, 
que visam à geração de 
renda. As inscrições serão 
realizadas em duas datas: 
dia 18 de maio, para os 
que vão frequentar o cur-
so pela primeira vez; e dia 
19, para quem já realizou 
um dos cursos. O atendi-
mento será realizado das 
8h30 às 11h e das 13h30 
às 16h30. São oferecidos 
cursos de Depilação, De-
signer de Sobrancelhas, 
Manicure e Pedicure, 
Unhas Artísticas, Assis-
tente de Cabeleireiro, Ma-
quiagem, Penteado, Corte 
e Escova. As aulas aconte-
cem nos períodos da ma-
nhã e tarde e o curso de 
Manicure/Pedicure e Pen-
teado tem horário no perí-
odo da noite. A matrícula 
é por ordem de chegada 
e poderá ser feita somen-
te pelo candidato. No ato 
da inscrição é necessário 

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

Polo Regional da
Beleza abre as

inscrições em Taubaté
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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 
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. 
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.

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


