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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou 
a 4ª Pinda Pedalada no 
último domingo (18) 
e reuniu dezenas de parti-
cipantes. Os ciclistas e bi-
keiros encontraram-se no 
centro esportivo “João do 
Pulo” e partiram ao Grami-
nha. De acordo com a or-
ganização, os participantes 
pedalaram mais de 50 km.
A 4ª Pinda Pedalada saiu 
do “João do Pulo” foi até 
Moreira César, pela SP 62, 
e os participantes pega-
ram a estrada da Sapucaia 
para chegar ao Graminha. 
Esta ação é promovida 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer e 
contou com o apoio de 

Walkyria Ferraz – Já pen-
sou em um espaço que 
reúne arte, artesanato e 
culinária local; além de 
atrações diversas e in-
formações turísticas? 
Foi pensando no munícipe 
e visitante que a Secretaria 
de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico criou 
este local diferenciado em 
São Bento do Sapucaí – SP.
O projeto, que acontece no 
Mercado Municipal, teve 
início em 2014; porém foi 
a partir de maio de 2015 
que se iniciou a constru-
ção do “Centro de Apren-
dizagem e Inovação Cria-

profissionais da Secre-
taria de Saúde e do De-
partamento de Trânsito.
Elzio José Maxi-
miano, morador do 
Delta, tem 69 anos e con-
ta que adora esporte e 
qualquer atividade físi-
ca é muito bem vinda. 
Atualmente ele prati-
ca natação, atletismo, 
taekwondo e pedala. Ele 
revela que esta foi a pri-
meira vez que participou 
do Pinda Pedalada e pre-
tende voltar nas próximas.
Neide Matos Toledo, mo-
radora do Crispim, afirma 
que pedala há um ano, 
porém, esta foi a primei-
ra vez que foi ao Pinda 
Pedalada. “Amei, preten-

tiva”, em parceria com a 
Fatec do Governo Estadu-
al – Centro Paula Souza. 
A proposta 
visa oferecer capacitações 
diversas e experiências 
práticas para que os par-
ticipantes possam abran-
ger seus conhecimentos, 
se encontrar no mercado 
e estabelecer sua marca.
O “Cores & Sabores” 
apresenta produtos diver-
sos que mostram o que 
São Bento do Sapucaí tem 
de melhor, como palha de 
bananeira, tecidos, ma-
deira, bambu, bordados, 
palha de milho, crochê, 

do acompanhar os even-
tos da Prefeitura sempre 
agora. Comecei a pedalar 
porque é uma forma de 
fazer exercício ao ar livre 
e sem custo. Gostei bas-
tante do trajeto, foi muito 
boa, maravilhosa mesmo. 
Revi muitos ami-
gos e gostei muito”.
Celso Marcelino Júnior, 
professor, comenta que 
esta iniciativa da Prefeitura 
é muito boa porque oferece 
atividade física às pessoas. 
“Além de atividade físi-
ca as pessoas conhecem 
pontos turísticos, eu acho 
muito interessante, por-
que além de conhecer as 
pessoas podem divulgar 
as belezas que têm aqui”.

apliquê, artesanatos reli-
giosos, a Casa do Zé Pe-
reira, e muito mais. Além 
de bolos, broas de milho, 
roscas, doces em peda-
ços e compota, queijos, 
azeite local, defuma-
dos, pestos, produtos in-
tegrais e pães variados 
– sendo tudo caseiro.
O horário de funcio-
namento do espa-
ço Cores & Sabores é:
Sábados – Das 10h às 18h
Domingos e Feria-
dos – Das 10h às 14h
O Cores & Sabores 
está esperando ale-
gremente a sua visita. 

Turma de pedal marca 
presença nas
atividades da

Prefeitura de Pinda

Cores & Sabores de 
São Bento do Sapucaí 
é destaque no site das 

Cidades Estâncias
Turismo Paulista

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, lan-
çou nesta segunda-feira, 
19, o aplicativo Cittamo-
bi, que vai auxiliar e mo-
dernizar o atendimento 
aos usuários do trans-
porte público atra-
vés dos smartphones.
Pelo celular a população 
vai poder ter acesso às 
informações específicas 
dos ônibus em tempo real, 
como a previsão de chega-
da do próximo veículo. O 
Cittamobi mostra no mapa 
a localização dos pontos e 
suas respectivas linhas, e o 
usuário inclusive pode se-

A Prefeitura de Taubaté, 
através do programa Cida-
dania e Esporte em Tempo 
Integral (CETI), a Confe-
deração Brasileira de Ru-
gby (CBRu) e a Associa-
ção Samaúma através do 
núcleo realizador Taubaté 
Rugby, realizam o Festi-
val de Rugby Escolar. O 
evento acontece na quar-
ta-feira, 21, das 8h30 às 
11h e das 13h30 às 16h na 
Unidade de Ensino Inte-
gral PEEJ II (Programa de 
Ensino Esporte e Juventu-
de)no Parque Três Marias.

lecionar a linha que mais 
utiliza, para acelerar ain-
da mais as informações.
Também foi desenvol-
vido um aplicativo ex-
clusivo para pessoas 
com deficiência visual, o 
Cittamobi Acessibilida-
de, onde o usuário recebe 
automaticamente, em for-
mato de áudio, as informa-
ções necessárias e a bus-
ca por ônibus adaptados.
Para que o aplicativo 
possa funcionar correta-
mente, inicialmente fo-
ram mapeados os pontos 
de parada de ônibus da 
cidade. As linhas, veícu-
los e seus horários foram 

Os alunos interessados 
em participar podem se 
inscrever na sua respec-
tiva unidade de ensino 
com o monitor esportivo 
ou professor responsável. 
Devem participar cer-
ca de 400 alunos 
da rede municipal.
Serão realizadas ativida-
des lúdicas e recreativas 
por meio do Rugby, sem 
caráter competitivo, além 
de muita diversão e en-
tretenimento esportivo.
Visando a solidarieda-
de, os organizadores do 

cadastrados para cálcu-
los considerando trânsito, 
posição dos ônibus, li-
nhas cadastradas, e outras 
variáveis, para gerar as 
previsões de chegada e 
saída dos veículos em 
cada ponto mapeado.
A atualização das infor-
mações é possível graças 
à tecnologia GPRS, onde 
cada ônibus possui um 
pequeno transmissor que 
mostra sua posição cap-
tada por um GPS. O app 
é interativo e o usuário 
pode relatar problemas e 
dar sugestões. O Cittamo-
bi está disponível para os 
sistema iOS e Android.

evento pedem a colabora-
ção dos participantes e da 
comunidade escolar que 
possam contribuir com a 
doação de brinquedos no-
vos ou usados em bom es-
tado que serão utilizados 
em ações sociais para o 
Natal das crianças caren-
tes do município. As doa-
ções podem ser feitas até 
o dia 30 de novembro no 
PEEJ II.
A Unidade de Ensino Inte-
gral PEEJ II fica na Aveni-
da Dr. Luiz Cembranelli, 
2291, Parque Três Marias.

Prefeitura de Taubaté
apresenta aplicativo de
ônibus para população

Unidade de Ensino Integral
de Taubaté recebe Festival

de Rugby Escolar
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o 
seguinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de 
abril. Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em gru-
pos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 
quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta 
de alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 e 8 
anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 14 anos nas fêmeas. São 
duas as espécies reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os outros 
próximos aos vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção 
do inimigo, batendo no peito com as mãos fechadas, vagarosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil 
para os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade conti-
nuam na busca desses animais.

Humor

A professora entusiasmada elogia redação da aluna:
- Está ótima! Não teve nenhuma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha...
***
A mãe pergunta:
- Filho, por que é que quando eu pergunto se você foi à aula você fecha os olhos?
- É porque a minha professora costuma dizer que vê nos meus olhos quando eu 
minto.
***
O professor diz:
- João tem 6 laranjas. Pedro deu-lhe 12 e ele deu 7 ao Antônio. Com quantas laran-
jas ele ficou? 
Diante deste complicado problema foi geral o silêncio de total classe.
- Então? Ninguém sabe a resposta?
E um aluno, responde:
- É que nós, nessas contas, só fazemos com maçãs!
***
E a menina chegando em casa, comenta com a mãe:
- Sabe mamãe, minha redação comoveu a professora.
- É mesmo?
- Sim. Ela disse-me que lhe dava pena.
***
O noivo ao padre:
- Padre, o senhor acha correto alguém lucrar com o erro dos outros?
- É claro que não, meu filho!
- Então me devolva o dinheiro que eu te paguei para fazer o meu casamento...

Mensagens

Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de aprender de 
novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele que permanece em si-
lêncio, observando os passos da mente, nas fragrâncias das flores, os lugares escon-
didos dentro de seu ser. Sábio é aquele que ouve antes de falar, que sorri antes de 
chorar, que permanece quieto para sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio 
é aquele que diz sim para a vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, 
na intenção de criar um mundo para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante 
que vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele que vive e sabe viver.
***
Acredite no poder da oração. As boas intenções empregadas na prece deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecido ao aparecimento de melhorias, criando 
estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos de vida, vencer 
problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da oração, se entregue nas 
mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a uma oração que parte do coração. 
Creio estar em comunhão com as forças que a tudo comandam, nada devemos te-
mer. A oração sincera libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para aprender. Uma 
vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas oferece maiores 
oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o que acontece, pode ser que 
você tenha escolhido uma vida mais difícil, de modo a acelerar o seu progresso 
espiritual. Às vezes um acontecimento negativo, tal como a perda de um emprego 
pode ser a mão que abre uma porta para outra oportunidade melhor. Tenha paci-
ência, pois o destino pode necessitar de um pouco a mais de tempo para tecer sua 
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida, onde participamos de uma comunidade em que todos estão 
aprendendo as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu direi que tu és.

Homem galinha se tomar chuva vira canja.

É melhor não cutucar a onça cm vara curta.

Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.

É melhor prevenir do que remediar.

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

Para ter o benefício con-
cedido o motorista não 
pode ter cometido a mes-
ma infração nos últimos 
12 meses. Antes de fa-
zer o pedido, é preciso se 
certificar de que a mul-
ta foi aplicada pelo De-
partamento de trânsito
Em vezde multa, receber 
uma advertência por escri-
to em decorrência de uma 
infração cometida no trân-
sito. E, com isso, ficar livre 
da pontuação e da cobrança 
de multa. Isso é possível? 
Não só é possível como o 
Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) permite que o mo-
torista faça o requerimento 
de forma 100% online em 
www.detran.sp.gov.br .
Aadvertência por escrito 
foi regulamentada pelo 
Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) em 
2014, quando passou a ser 
aplicada. Tem direito ao 
benefício quem cometeu 
infração leve ou média, 
desde que não seja rein-
cidente na mesma infra-
ção nos últimos 12 meses.
Aadvertência por escrito 
deve ser solicitada ao De-
tran.SP apenas se oDepar-
tamento de Trânsito for o 
órgão autuador. O nome 
do órgão autuador pode 
ser verificado na notifica-
ção de autuação enviada 
por carta ao motorista.
“Umtrânsito melhor e 
mais seguro depende de 
uma mudança de compor-
tamento. Quando avalia-
mos que o motorista tem 
um bom histórico, mas por 
algum deslize cometeu 
uma infração que pode ser 
revertida em advertência, 
o benefício será concedi-
do. Acreditamos que isso 
estimula uma melhor con-
duta no trânsito”, reforça 

Daniel Annenberg, diretor
-presidente do Detran.SP.
Como solicitar – O reque-
rimento precisaser apre-
sentado dentro do prazo 
para enviar a defesa da 
autuação, após receber a 
notificação de autuação, 
primeiro documento en-
viado ao condutor dando 
ciência de que uma in-
fração foi registrada. Em 
geral, esse prazo é de 30 
dias a partir da data de 
emissão da notificação.
O Detran.SP
disponibiliza a opção de 
pedido online da adver-
tência por escrito em seu 
portal (www.detran.sp.
gov.br ), na área de “Servi-
ços Online”, clicando em 
”Solicitar e acompanhar 
recurso de penalidade”.
Porquestões de segurança, 
é preciso fazer um rápido 
cadastro para obtenção de 
login e senha de acesso. 
Depois, deve-se preen-
cher, imprimir e assinar o 
formulário disponível na 
própria página. Após essa 
etapa, o condutor terá de di-
gitalizar o formulário (por 
meio de scannerou foto) e 
fazer o upload , anexan-
dooutros documentos ne-
cessários (listados no link 
http://scup.it/a9my ) paraa 
análise do requerimento.
Ojulgamento não poderá 
ser realizado se não for 
anexada toda a documen-
tação. São aceitos arquivos 
nos formatos PDF, JPGE, 
JPG e TIFF, com, no má-
ximo, 5 MB (megabytes).
Aanálise leva em conta 
não apenas a infração co-
metida, mas todo o históri-
co do condutor, e a aplica-
ção é facultativa ao órgão 
de trânsito. Por isso, pedir 
a advertência não signifi-
ca que ela será concedida.
“Em geral, os requerimen-

tos são indeferidos quando 
o condutor não se enqua-
dra nos requisitos exigidos 
na legislação federal de 
trânsito. Além disso, quan-
do a infração cometida-
apresenta risco à seguran-
ça no trânsito, como o uso 
do celular ao volante, op-
tamos por manter a pena-
lidadede multa”, ressalta o 
capitão da Polícia Militar 
Marcondes de Brito Ma-
ciel, que atua no Comando 
de Policiamento de Trân-
sito junto à Diretoria de 
Educação para o Trânsito e 
Fiscalização do Detran.SP.
Multasde outros ór-
gãos – Só o órgão que 
registrou a infração po-
derá aplicar a advertên-
cia no lugar da multa. 
O motorista sempre deve 
enviar o requerimento 
ao órgão autuador, que 
consta no topo da no-
tificação de autuação.
Asmultas aplicadas pelo 
Detran.SP, por meio da 
Polícia Militar, quase sem-
pre dependem de aborda-
gem do motorista e têm 
caráter administrativo. 
Compete ao Detran.SP 
fiscalizar, por exemplo, a 
validade de documentos 
de porteobrigatório (licen-
ciamento anual do veícu-
lo e Carteira Nacional de 
Habilitação), condições do 
veículo, embriaguez ao vo-
lante, entre outras infrações.
Parafazer o pedido aos 
demais órgãos de trânsito 
(como prefeituras e órgãos 
rodoviários), o motorista 
deverá apresentar o histó-
rico do seu prontuário, que 
permitirá a análise. O cida-
dão pode imprimir o histó-
rico no portal do Detran.
SP ( www.detran.sp.gov.
br ), em “ServiçosOnli-
ne”, clicando em “Consul-
ta de pontos da CNH”.

Motorista podepedir advertência 
por escrito no lugar de multa leve 
ou média aplicada pelo Detran.SP

O Taubaté Handebol con-
quistou no último sábado, 
17, o Campeonato Pau-
lista da modalidade pela 
primeira vez. Os tauba-
teanos venceram o São 
Bernardo por 26 a 22, 

fora de casa. A equipe já 
havia vencido o primeiro 
jogo, em casa, por 24 a 22.
O antigo 
detentor do título era o 
Pinheiros, que levou a 
melhor sobre o próprio 

Taubaté, no ano passado.
O terceiro lugar do torneio 
ficou com o São José dos 
Campos, uma vez 
que o Pinheiros desis-
tiu de disputar a parti-
da contra os joseenses.

Taubaté Handebol conquista
título inédito
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Ampliar o número de jo-
vens em situação de vul-
nerabilidade social con-
tratados como aprendizes, 
possibilitando a inclusão 
no mundo formal de tra-
balho. Para contribuir com 
o alcance desse objeti-
vo, o Ministério do De-
senvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) 
desenvolveu, em parce-
ria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego, es-
tratégia para articular a 
assistência social nos mu-
nicípios com as superin-
tendências do trabalho, 
empresas e instituições. 
Por meio da ação, as uni-
dades municipais de As-
sistência Social terão a 
função de mobilizar e 
encaminhar esses jovens 
para as vagas disponibi-
lizadas pelas instituições 
ofertantes, seja do Siste-
ma S ou instituições sem 
fins lucrativos, como o 
Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE). A 
assistência social também 
atuará na articulação e 
sensibilização, juntamente 
com as Superintendências 
Regionais do Trabalho, 

Inscrições podem ser fei-
tas pelo site http://www.
fiesp.com.br/soucapaz/
O Fórum itinerante “Sou 
Capaz”, promovido pela 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Fiesp), em parceria com 
o Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Ciesp), estará na próxi-
ma quarta-feira (21/10), 
das 8h30 às 12h30, no 
Sesi Taubaté, à Rua Vo-
luntário Benedito Sérgio, 
710, Estiva, Taubaté (SP).
Dirigido a profissionais 
do setor público e pri-
vado, sindicatos, enti-
dades, sociedade civil e 
Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, o 
“Sou Capaz” tem o obje-
tivo de orientar, debater 
e buscar soluções para a 
inclusão profissional de 
pessoas com deficiência, 
reabilitados e aprendizes 
no mercado de trabalho.
Na programação do 
evento estão os temas:
Apresentação programa 

para que as empresas pos-
sam ampliar a contratação 
de adolescentes e jov ens 
em situação de vulnerabi-
lidade como aprendizes. 
A qualificação profissional 
prática e teórica de adoles-
centes e jovens é definida 
pela Lei da Aprendizagem 
(10.097/2000), que estabe-
lece a empresas de médio e 
grande porte a contratação 
como aprendiz entre 5% e 
15% a depender do total 
de trabalhadores. A eles é 
garantido o contrato for-
mal de trabalho por tempo 
determinado, com vigên-
cia máxima de dois anos. 
Para participar do pro-
grama, o jovem aprendiz 
deve estar cursando nível 
fundamental ou médio e 
ter, prioritariamente, entre 
14 e 18 anos. É o caso de 
Neilson Lopes de Souza, 
16 anos, que cursa o pri-
meiro ano do ensino médio 
e trabalha há um ano como 
aprendiz no Banco do Bra-
sil, em Brasília. O jovem 
conquistou a vaga na esta-
tal após passar por proces-
so seletivo e capacitação 
no Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE). 

“Sou Capaz” – Inclu-
são social e profissio-
nal de pessoas com de-
ficiência, aprendizes e 
reabilitados pelo INSS.
Práticas do Ministério do 
Trabalho e Emprego para 
a inclusão profissional de 
pessoas com deficiência, 
reabilitados e aprendizes.
Qualificação profissional 
- Investimento que gera 
produtividade e competiti-
vidade para a sua empresa.
O papel dos profissio-
nais de segurança e saúde 
do trabalho no processo 
de inclusão e o modelo 
SESI/SP de reabilitação;
Boas práticas no pro-
cesso de inclusão e re-
tenção dos profissio-
nais com deficiência, 
reabilitados e aprendizes 
no mercado de trabalho.
 Desenvolvido pelo De-
partamento de Ação Re-
gional (Depar) da Fiesp, 
em 2014, o programa “Sou 
Capaz” percorreu 13 re-
gionais no Estado de São 
Paulo, com o registro de 

Pela função desempenha-
da na área administrativa 
no período vespertino, re-
cebe meio salário mínimo 
por mês, vale-transporte e 
vale-alimenta ção. Além 
disso, a empresa deposita 
o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) 
e recolhe a alíquota do 
Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). “O 
programa de aprendiza-
gem me ensinou muito 
na vida, a começar pela 
responsabilidade”, expli-
ca. No curso, ele ainda 
aprendeu como se vestir, 
se portar e a se comunicar 
no ambiente de trabalho. 
Segundo o diretor de In-
clusão Produtiva Urbana 
do MDS, Luiz Muller, a 
aprendizagem profissional 
é o melhor programa para 
possibilitar aos jovens unir 
educação e experiência no 
trabalho. “Além de incen-
tivar a permanência deles 
na escola, a iniciativa tam-
bém dá oportunidade às 
empresas de formar qua-
dros profissionais de quali-
dade, comprometidos com 
a cultura de sua empresa e 
de seu setor econômico.” 

mais de 1500 representan-
tes de indústrias, institui-
ções e órgãos públicos par-
ticipantes de seus fóruns e 
cursos. Mais detalhes dos 
resultados estão no site:
h t t p : / / w w w . f i e s p .
c o m . b r / n o t i c i a s / i n -
fog ra f i co - sou -capaz /
S e r v i ç o :
Fórum Sou Capaz
SESI Taubaté
Data: quarta-feira (21/10)
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Rua Voluntário Be-
nedito Sérgio, 710, Estiva
Contatos: (12) 2125-4770
a p o i o s e s i e m p r e s a -
taubate@sesisp.org.br
w w w . f i e s p . c o m .
b r / s o u c a p a z
Federação das Indús-
trias do Estado de 
São Paulo - FIESP
Assessoria de Jorna-
lismo Institucional
Tels. (11) 3549-
4450 e 3549-4602 
Centro das Indústrias do Es-
tado de São Paulo - CIESP
Assessoria de Imprensa
Tel. (11) 3549-3579

Estratégia do governo
vai ampliar contratação
de jovens aprendizes

Fórum que discute inclusão
de pessoas com deficiência

no mercado de trabalho
estará em Taubaté 

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6141 Livro D-23 * Fls. 135 v 
Faço saber que pretendem se casar MAIKE WILLIAN RIBEIRO DA SILVA e THAÍS DIAS PIRES, para 
o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nº s I, III e IV, do Código Civil brasileiro. O 
habilitante é natural de Guaratinguetá - SP, nascido a 29 de junho de 1993, de profissão soldador, residente 
na Avenida Sete de Janeiro nº 457, no Jardim Santana, nesta Cidade, filho de LUIS CARLOS CAETANO 
DA SILVA, desaparecido há 10 anos e de REJANE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (44 anos), nascida 
na data de 13 de dezembro de 1970, residente em Guaratinguetá/SP, natural de Guaratinguetá/SP. A habili-
tante é natural de Taubaté - SP, nascido a 18 de janeiro de 1992, de profissão balconista, residente no mesmo 
endereço do contraente, filha de GERALDO PIRES, falecido em Taubaté/SP na data de 15 de agosto de 
2006 e de ROSANA DIAS (41 anos), nascida na data de 4 de abril de 1974, residente em Tremembé/
SP, natural de Taubaté/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser fixado em Cartório, no lugar de costume e publicado na Imprensa Local, desta cidade. 
Tremembé, 19 de outubro de 2015.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TREMEMBÉ
Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das 

Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas da sede da Comarca de Tremembé, Tremembé-SP

Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 438, Centro
Tremembé

Mostra tem atraído alunos 
de outras cidades de São 
Paulo e de Minas Gerais.  
Desde a inauguração, em 
30 de setembro, a exposi-
ção Museu do Futebol Na 
Área já recebeu mais de 10 
mil visitantes. O destaque 
vai para os estudantes das 
cidades de São Sebastião, 
Canas, Tremembé, São 
José dos Campos, Roseira, 
Aparecida (SP) e Itanhan-
du (MG). “A exposição 
tem um grande potencial 
educativo e professores 
e alunos podem levar um 
material especialmente 
preparado para a mostra. 
Várias cidades da região 
do Vale do Paraíba têm se 
interessado, o que supe-
rou nossas expectativas”, 
declara Daniela Alfonsi, 
Diretora de Conteúdo do 
Museu do Futebol. Insti-
tuições interessadas po-
dem realizar agendamento 
pelo telefone (12) 3625-
5062. O Museu do Futebol 
Na Área, que traz na ba-
gagem destaques da mos-
tra principal do Museu do 
Futebol, instituição da Se-
cretaria de Cultura do Es-
tado de São Paulo, já vista 
por mais de 2,5 milhões 
de visitantes no Estádio 
do Pacaembu, na Capital, 
apresenta a cultura e his-
tória do esporte, e no Vale 
do Paraíba traz curiosida-
des sobre o Esporte Clube 
Taubaté e os times da re-
gião - até 1º de novembro. 
A realização é do Governo 
do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de 
Cultura; do IDBrasil Cul-
tura, Educação e Esporte, 
organização social de cul-
tura que gere o Museu do 
Futebol; e da Arquiprom, 
proponente e produto-
ra do projeto viabilizado 
por meio do Ministério da 
Cultura via Lei Federal de 
Incentivo à Cultura e com 
patrocínio da IBM, da 
Samsung e apoio da Epson. 
O Museu do Futebol Na 
Área conta também com 
o apoio local da Prefeitura 
do Município de Taubaté 
e da Secretaria de Turis-
mo e Cultura. Durante sua 
jornada, Museu do Fute-
bol Na Área oferecerá ati-
vidades especiais, como 
exibição de filmes sobre 
o esporte e encontro com 
colecionadores. O Mu-
seu do Futebol Na Área 
em Taubaté  A exposição 
reproduz seis espaços do 
Museu do Futebol, com 
destaque para curiosidades 
sobre o esporte no Vale do 

Paraíba, com seus ído-
los, times e torcidas. Para 
trazer o clima de como é 
o Museu em São Paulo, 
foram convidados alguns 
dos profissionais respon-
sáveis pela elaboração 
do projeto original, como 
Daniela Thomas e Felipe 
Tassara, criadores do con-
ceito expográfico da mos-
tra itinerante, e o designer 
Jair de Souza, que assina 
a direção de arte e de dois 
novos vídeos produzidos 
especialmente para o novo 
projeto. O primeiro deles, 
logo na entrada, é um tour 
pelo Estádio do Pacaem-
bu e algumas das salas do 
Museu, um convite à ex-
periência de unir, por meio 
do futebol, história, emo-
ção e diversão. Em segui-
da, na Sala das Origens, 
apresenta-se a trajetória da 
chegada do futebol no Bra-
sil, com Charles Miller, no 
final do século XIX, até os 
primórdios da profissio-
nalização do esporte e da 
aceitação de atletas negros 
e mestiços a partir dos 
anos 20. Mais de cem fo-
tografias e um vídeo mos-
tram também os primeiros 
clubes, estádios, torcidas e 
jogadores. Nesta área es-
tão 14 imagens históricas 
do futebol da região.   Em 
seguida, o visitante encon-
tra, num ambiente colori-
do e divertido, a Sala dos 
Números e Curiosidades, 
com recordes, regras do 
jogo, frases famosas, ví-
deos e vitrines com ob-
jetos e um pebolim para 
todos brincarem. Desta-
que para a engraçada his-
tória do Burro da Central, 
apelido do Esporte Clube 
Taubaté, a maior goleada 
do time e a camisa usada 
na campanha do título da 
2ª divisão do Campeonato 
Paulista de 1979. A curiosa 
frase de Monteiro Lobato 
sobre futebol recepciona 
os visitantes logo na entra-
da, na fachada do Museu. 
Na sequência o visitante se 
emociona com a instalação 
Versus, exclusividade da 
mostra, criada pelo artista 
multimídia Tadeu Jungle. 
A experiência consiste em 
acompanhar uma partida 
inteira somente observan-
do os torcedores. São 120 
minutos da intensidade e 
vibração das torcidas de 
Palmeiras e Corinthians, 
captadas durante a semi-
final do Paulistão 2015 
- que terminou com vitó-
ria do time alviverde nos 
pênaltis em pleno Itaque-

rão. No módulo Gols, o 
visitante relembra gols 
importantes da história 
do futebol recontados por 
27 jornalistas esportivos, 
como Luciano do Valle, 
Armando Nogueira e Gal-
vão Bueno. Na Sala do Rá-
dio, locuções clássicas dos 
anos 1930 aos anos 2000, 
como as de Fiori Giglioti, 
Ary Barroso e Osmar San-
tos, trazem a emoção de 
traduzir o jogo pelas ondas 
do rádio. O conteúdo está 
disponível em multimídias 
touch screen. A história 
das Copas do Mundo, des-
de a criação até o famoso 
“7 a 1” de 2014, está re-
tratada com fotos e um ví-
deo especialmente editado 
para a mostra, com roteiro 
do jornalista Marcelo Du-
arte e direção de Jair de 
Souza.  Completa a expe-
riência o Centro de Refe-
rência do Futebol Brasilei-
ro (CRFB), área do Museu 
responsável pela pesquisa 
e documentação do acer-
vo. Em cada cidade haverá 
uma biblioteca com cerca 
de duzentos títulos de li-
vros para pesquisa sobre 
os clubes locais, os times 
paulistas, biografias de 
jogadores, entre outros. 
Computadores para aces-
so ao banco de dados do 
Museu do Futebol e um 
escâner para digitaliza-
ção de documentos e fo-
tos estão à disposição dos 
interessados em compar-
tilhar com o Museu suas 
histórias e acervos sobre 
futebol. Todo o material 
produzido durante o perí-
odo integrará o acervo de 
referências do CRFB e fi-
cará disponível em um site 
criado para o projeto:  naa-
rea.museudofutebol.org.br 
S e r v i ç o 
Exposição itineran-
te Museu do Futebol na 
Área – Taubaté Data: 
30 de setembro a 1º 
de novembro de 2015
L o c a l : 
Museu Histórico, Folcló-
rico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato – Sítio do 
Picapau Amarelo (Ave-
nida Monteiro Lobato, 
s/nº - Chácara doVis-
conde - 12 3625-5062)
Horário: de terça a do-
mingo, das 9h às 17h
Gratuita Na internet: 
www.museudofutebol.
org.br // www.facebook.
c o m / m u s e u d o f u t e b o l 
Site especial: naarea.
museudofutebol.org.br
E-mail: contato@mu-
s e u d o f u t e b o l . o r g . b r  

SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
Mais de dez mil pessoas já

visitaram a Exposição Museu
do Futebol Na Área

O ciclista Verinaldo Van-
deira, de Taubaté, venceu 
a última etapa do Campe-
onato Metropolitano, em 
Cubatão (SP), no úl-
timo domingo, 18.
Com muita chuva, a deci-
são do campeonato con-
tou com as presenças das 
equipes de Osasco, San-
tos e São José dos Cam-

pos, além dos taubateanos 
Vandeira e Alex Arseno.
9° Etapa da Copa São 
Paulo de Ciclismo
Em Gavião Peixoto (SP), 
Luan Da Matta conquistou 
o título da Copa São Paulo, 
também no úl-
timo domingo.
A Equipe de 
Ciclismo de Taubaté tem 

o apoio da Prefeitura e é 
patrocinada por Valgroup, 
Arroz e Feijão Tarumã, 
Comevap, Dhf Qua-
lity, Zezinho Mate-
riais para Construção, 
JL Indústria de Peças 
Técnicas, Colégio Co-
tet, Mauro Ribeiro 
Sports, Integral Médica 
e Desafius Sport Bike.

Taubateano vence Campeonato 
Metropolitano de Ciclismo
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Evento gastronômico reu-
nirá expositores de do-
ces e queijos, revelando 
os sabores tradicionais 
da Serra da Mantiqueira
Nos dias 07 e 08 de no-
vembro de 2015, o muni-
cípio de Monteiro Lobato 
promove a “II Festa do 
Doce & Queijo”, uma das 
iniciativas indicadas no 
Plano Diretor de Turismo 
Sustentável do município 
que visa valorizar a culi-
nária e criar possibilida-
des para a movimentação 
da economia local para 
fortalecer a agropecuária, 
a agroindústria, o comér-
cio e a atividade turística.
Ingredientes: As receitas 
vão desde queijos, doces 

Atrações prometem di-
vertir todas as famí-
lias e fazer o “esquen-
ta” para o Verão 2016.
Seis eventos vão transfor-
mar Caraguá em um des-
tino completo, que reunirá 
lazer, diversão e entrete-
nimento em novembro. A 
cidade programou atra-
ções musicais, gastronô-
micas, culturais, esporti-
vas que começam no dia 4 
de Novembro e terminam 
no dia 29. O “Novembro 
Total” mostra que Cara-
guá está preocupada em 
fomentar a cidade, por 
meio do turismo qualifi-
cado e segmentado. Pe-
gue sua agenda e anote o 
que vem por aí: Night Of 
The Jumps - Campeona-
to Mundial de MotoCross 
Freestyle – Os melhores 
pilotos do mundo farão 
manobras radicais e inu-
sitadas em uma arena que 
será montada no Centro de 
Eventos do Litoral Norte, 
na praia do Porto Novo. 
O Campeonato Mundial 
de Freestyle será nos dias 
6 e 7 de novembro e os 
ingressos devem ser tro-
cados a partir do dia 19 de 
outubro, na sede da Secre-
taria de Turismo por 2kg 
de feijão ou arroz, que dão 
direito à arquibancada nos 
dois dias do evento. Fórum 
Brasileiro de Turismo – O 
turismo no Brasil é um dos 
setores que mais crescem 
anualmente devido à ca-
pacidade do País ter abun-
dantes ofertas naturais de 
atrativos. E Caraguá é a 
porta de entrada para o Li-
toral Norte Paulista, na re-
gião que mais é procurada 

tradicionais de leite, abó-
bora, goiabada, rapadura 
e melado; passando por 
bolos confeitados, coca-
das, paçoca de pilão, ge-
leias artesanais de frutas, 
entre outras sobremesas 
de dar água na boca e que 
retratam os sobores da 
roça e da Serra da Manti-
queira. O evento também 
apresentará a produção 
rural de Monteiro Lobato 
com a venda de hortali-
ças, legumes e cogumelos.
Programação: A festa 
ocorre na Praça Deputado 
Cunha Bueno, centro de 
Monteiro Lobato em 07 
e 08 de novembro (sába-
do e domingo) no período 
das 10h às 17h. Além dos 

por turistas e veranistas o 
ano inteiro. Entre os dias 6 
e 8 de novembro, o Fórum 
Brasileiro de Turismo de-
baterá no Teatro Mario Co-
vas a mobilidade urbana, 
leis e impedimentos, inter-
câmbio, turismo regional 
como fator de geração de 
crescimento econômico, 
emprego e bem social. 2º 
Festival Internacional de 
Música – Novembro é o 
mês do músico, que será 
celebrado com a segunda 
edição do Festival Inter-
nacional de Música, entre 
os dias 4 e 22, na Praça da 
Cultura (Praia do Centro), 
Teatro Mario Covas, Praça 
Cândido Motta, Auditório 
da Fundacc e na Praça do 
Caiçara. Com extensa pro-
gramação gratuita, o even-
to tem por objetivo con-
tribuir com a difusão e o 
fomento da música instru-
mental, coral e de concerto 
da região. A abertura será 
com a Caraguá Jazz Sinfô-
nica, no dia 4 de novem-
bro, às 20h30 no TMC. 
Já o encerramento será no 
mesmo local no dia 22, 
às 18h, com a Banda Sin-
fônica do Estado de São 
Paulo. Encerramento do 
Festival Cultural Gastro-
nômico Cachaça Gourmet 
& Café Litoral – Após o 
circuito nos restaurantes, 
o Festival Cachaça Gour-
met terá encerramento em 
grande estilo na Praça da 
Cultura (Praia do Centro) 
nos dias 13 e 14 de no-
vembro. No evento aberto 
ao público, os organizado-
res prometem muita gas-
tronomia, com a presença 
dos 27 restaurantes parti-

estandes de gastronomia 
haverá opções de artesa-
nato e manifestações cul-
turais, entre eles, o grupo 
de de Bonecos Pereirões, 
um dos mais tradicionais 
do Vale do Paraíba. A “II 
Festa do Doce & Queijo” 
é realizada pelo Conse-
lho Municipal de Turismo 
(COMTUR) com o apoio 
da Prefeitura de Mon-
teiro Lobato. Serviço: II 
Festa do Doce & Queijo
Monteiro Lobato-SP Dias 
07 e 08 de novembro (Sá-
bado e Domingo) Local: 
Praça Deputado Cunha 
Bueno, 180 – centro.
Horário: Das 10h às 17h
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3979-1314

cipantes, shows musicais 
de Dudu Nobre, Magnatas 
do Samba e artistas locais, 
além de degustação de vá-
rias marcas de cachaças 
direto do produtor. Rock 
com Cerveja Festival – O 
2º Festival Internacional 
de Música apresenta nos 
dias 20 e 21 de novembro, 
a primeira edição do rock 
com Cerveja Festival, um 
evento que promete mo-
vimentar ainda mais a ci-
dade com apresentações 
musicais de clássicos da 
década de 1980, com par-
ticipação das cervejarias 
artesanais. As atrações 
já confirmadas são Kiko 
Zambianchi, no dia 20, e 
Fernanda Abreu/Maurício 
Gasperine no dia 21. Os 
shows serão gratuitos na 
Praça da Cultura (Praia 
do Centro). Imperdível. 
Mega Caraguá Encontro 
Nacional de Motociclis-
tas – A cultura é capaz de 
transformar uma socieda-
de, por meio de reflexões e 
construções coletivas, pro-
movendo a solidariedade e 
a promoção da pessoa hu-
mana. Com isso, o Mega-
Caraguá assume uma fun-
ção social e de difusão da 
cultura do motocilista, ca-
paz de impulsionar ações 
de cidadania e de respon-
sabilidade social para as 
gerações atuais e futuras. 
O evento será reali-
zado entre os dias 27 
e 29 de novembro, 
na Praça da Cultura 
(Praia do Centro) e a 
programação comple-
ta estará disponível em 
breve no sitewww.ca-
raguatatuba.sp.gov.br.

Monteiro Lobato
promove II Festa do

Doce & Queijo

“Novembro Total” Consolida 
Caraguá como cidade ideal 

para Eventos Turísticos

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato, por meio da Se-
cretária de Finanças e Tri-
butação, comunica que a 
partir de 1° de outubro as 
notas fiscais de serviços 
emitidas deverão ser ele-

trônicas. Ficam obrigados 
a emitir nota fiscal eletrô-
nica a partir de 1° de outu-
bro de 2015, independente 
da atividade de prestação 
de serviço. Mais informa-
ções no Departamento de 

Tributos, localizado na 
Central do Cidadão, Rua 
Humberto Capelli, 11 – 
Monteiro Lobato – SP 
Telefone: (12) 3979-1513
E-mail: tributos@mon-
te i ro loba to . sp .gov.b r 

Atenção empresários e comerciantes 
de Monteiro Lobato

Blitze de fiscalização da 
Lei Seca foram realizadas 
entre a noite deste domin-
go (18) e madrugada de se-
gunda (19). Ao todo, 160 
condutores foram subme-
tidos ao teste do etilômetro
O Programa Direção Se-
gura – ação coordenada 
pelo Detran.SP para a 
prevenção e redução de 
acidentes e mortes no trân-
sito causados pelo consu-
mo de álcool combinado 
com direção – autuou 13 
pessoas em operações de 
fiscalização da Lei Seca 
em Taubaté. As blitze fo-
ram realizadas na Avenida 
Itália e Rua Santa Luiza 
Marilac durante a noite de 
domingo (18) e a madru-
gada de segunda (19). Ao 
todo, foram aplicados 160 
testes do etilômetro (co-
nhecidos por bafômetro). 

Do total, 10 condutores 
foram autuados por em-
briaguez ao volante e terão 
de pagar multa no valor de 
R$ 1.915,40 e responder 
a processo administrativo 
junto ao Detran.SP para 
a suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses. Três 
desses motoristas, além 
das penalidades acima, 
responderão na Justiça 
por crime de trânsito. Eles 
apresentaram índice a par-
tir de 0,34 miligramas de 
álcool por litro de ar expe-
lido no teste do etilômetro 
ou tiveram a embriaguez 
atestada em exame clínico 
realizado por médico-pe-
rito da Polícia Técnico-
Científica. Se condenados, 
poderão cumprir de seis 
meses a três anos de pri-
são, conforme prevê a Lei 
Seca, também conhecida 

como “tolerância zero”. 
Outros três condutores 
foram autuados de acordo 
com o artigo 277 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB) por terem se recu-
sado a realizar o teste do 
etilômetro. Eles também 
receberão as mesmas pe-
nalidades. Ação integrada 
– Lançado no Carnaval de 
2013, o Programa Direção 
Segura integra equipes do 
Detran.SP, das polícias 
Militar, Civil e Técnico-
Científica. Pela Lei Seca 
(lei 12.760/2012), todos 
os motoristas flagrados 
em fiscalizações têm di-
reito a ampla defesa, até 
que a CNH seja efeti-
vamente suspensa. Se o 
condutor voltar a cometer 
a mesma infração den-
tro de 12 meses, o valor 
da multa será dobrado.

Programa Direção Segura autua 
13 motoristas em Taubaté


