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A GAzetA dos Municípios

Taubaté divulga
programação do
Carnaval 2015

Compositores e
ambulantes têm até sexta 

para se inscrever no Festival 
de Marchinhas de Pinda

2º Encontro de Autos Antigos 
acontece em Pinda no domingo

Em Taubaté, o Carnaval 
2015 promete ser um dos 
mais animados da região. 
O tema para este ano é 
“Vivas Cores” e o mascote 
será o pavão azul, uma alu-
são ao folclore taubateano 
e às famosas figureiras da 
Rua Imaculada. A abertu-
ra extraoficial do carnaval 
acontecerá no sábado (7) 
com a presença do bloco 
Vai Quem Quer. A concen-
tração dos foliões será na 
Praça Santa Luzia, a partir 
das 15h e em seguida, o 
bloco seguirá em direção à 
Avenida do Povo. Na mes-
ma data será eleita a Corte 
de Momo do carnaval. O 

Os compositores que de-
sejam participar do Fes-
tival de Marchinhas de 
Pindamonhangaba têm 
até esta sexta-feira (23) 
para se inscrever. Além 
disto, os ambulantes que 
pretendem trabalhar neste 
evento têm que procurar o 
Setor de Protocolo da Pre-
feitura ou a Subprefeitura 
até esta sexta. O horário 
de atendimento é das 8 às 
17 horas. Os ambulantes 
podem montar barracas 
com tamanho máximo de 
quatro metros quadrados e 
é permitido somente ven-
der salgados, doces, refri-
gerantes, água, sucos e de 

No próximo domingo (25), 
Pindamonhangaba vai se-
diar a 2º edição do Encon-
tro de Autos Antigos. O 
evento acontece na Praça 
do Quartel a partir das 9h. 
Mais de 200 expositores 
confirmaram presença no 
encontro. Entre os mode-
los que estarão expostos, 
destaque para um Fordi-
nho 1929 amarelo, do pin-
damonhangabense Carlos 
Eduardo Zani, uma bara-

evento será realizado pela 
primeira vez no Palco de 
Eventos Sálvio Telmo Su-
zano, distrito de Quiririm, 
com início previsto para as 
20h. Também em Quiririm 
será realizado o 9º Con-
curso de Marchinhas, nos 
dias 10,11 e 12 de feve-
reiro. A abertura oficial do 
Carnaval será na Avenida 
do Povo, no sábado (14), 
a partir das 19h30 com a 
cerimônia de entrega da 
chave da cidade à corte 
de momo. Logo a seguir, 
com o tema  O Mundo In-
fantil de Monteiro Lobato 
, desfilarão as crianças do 
“Integral Folia”. Encer-

bebida alcoólica apenas 
cerveja. Para trabalhar é 
necessário apresentar có-
pia do RG, CPF e do com-
provante de endereço de 
residência no município 
de Pindamonhangaba Este 
será o 8º Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 
Pindamonhangaba, este 
ano é denominado “Hé-
lio Camargo”. O evento 
acontecerá na praça Padre 
João Faria Fialho, largo do 
quartel, de 4 a 8 de feve-
reiro, a partir das 20 horas.  
A divulgação dos selecio-
nados está programada 
para o dia 30 de janeiro, 
nos dias 4 e 5 acontece-

tinha da Polícia Civil, dos 
anos 60, Fusca Hérbie, um 
raríssimo trailer da Turis-
car, entre outros da linha 
Ford, Chevrolet, Fiat, um 
Laika vindo da Rússia, 
etc. A expectativa é atin-
gir o mesmo sucesso da 1ª 
edição, que reuniu aman-
tes de carros de toda a re-
gião. “A repercussão nas 
redes sociais foi altamente 
positiva e por esta razão 
não temos a menor dúvida 

rando, desfilarão blocos e 
escolas de samba do gru-
po de acesso. O domingo 
(15) está reservado para 
as matinês na Avenida do 
Povo com início às 16h. 
A noite terá encerramento 
com o desfile das tradi-
cionais escolas de samba 
do grupo especial, a par-
tir das 22hs. Quiririm – A 
folia no Distrito de Quiri-
rim terá matinês domin-
go, segunda e terça-feira, 
sempre às 16h. Tem ainda 
desfile de blocos nas ruas 
do distrito e a noite o Pal-
co de Eventos recebe car-
naval de marchinhas com 
a Banda Mistura Folia.

rão os ensaios abertos. O 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pinda-
monhangaba é promovido 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, em cumprimen-
to as Leis nº 5.315 de 
21/12/2011 e 5.741, de 
16/12/2014. Tem como 
objetivo resgatar e divul-
gar a tradição das mar-
chinhas de carnaval e 
incentivar a criatividade 
dos compositores popu-
lares de todo o país.   O 
regulamento está dispo-
nível no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

de que a 2ª edição supera-
rá as expectativas”, expli-
ca Sérgio Garcia, um dos 
organizadores. Além da 
exposição, o evento tam-
bém terá apresentações 
musicais, artesanato, ven-
da de miniaturas de carros, 
entre outras atividades. O 
evento é organizado pelo 
Clube de Autos Antigos 
de Taubaté (CAAT), com 
apoio da Prefeitura de 
Pinda e patrocinadores.

Programação de blocos e escolas de samba:

Sábado (14)
Desfile de Blocos Carnavalescos
20h00 – Integral Folia
21h00 – G.R. Cultural Bloco dos Farrapos
22h20 – G.R.C. Bloco Carnavalesco Dragões Alvi Azul

Desfile de Escolas de Samba do Grupo de Acesso
23h40 – E.C. VX de Novembro e Acadêmicos do Chafariz
01h00 – G.R.E.S. Unidos do Jaraflor
02h20 – E.S. Taubateanos do Coração Corinthiano
03h40 – G.R.C.E.S. Acadêmicos do Bonfim

Domingo (15)
15h00 - Bloco Carnavalesco e Escola de Samba Unidos do Parque 
Três Marias (Bloco do Mirante) com concentração na Rua Gentil de 
Camargo – Mirante
16h – Saída em direção à Avenida Marcílio Siqueira Frade, finali-
zando na mesma avenida, nº 256 – Salão da Lala, às 20h.

Desfile de Escolas de Samba do Grupo Especial
22h00 – G.R.C.E.S. Unidos do Parque Aeroporto
23h20 – G.R.C.E.S. Império e Boêmios do Morro
00h40 – G.C.E.S. Acadêmicos do Santa Fé
02h00 – G.R.C.E.S. Império Central da Mocidade Alegre
03h20 – G.R.C.E.S. Boêmios da Estiva
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada por uma 
dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue, 
encarregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sen-
sação de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes. O primeiro passo para 
combater a anemia é adotar uma nova dieta alimentar.
***
A maravilhosa medicina popular vem se transformando desde os tempos primitivos. 
Ela adapta as condições do ambiente de vida antiguíssimas leis da fisiologia e bioquí-
mica humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou 
duas porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para 
manter sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jo-
vem.
***
O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os 
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma dimi-
nuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O obje-
tivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração semelhante 
a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O 
sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.

Humor 

Cristina estava assistindo a festa deslumbrada. Muita gente falando, muito riso, mui-
tos doces gostosos e, de repente, alguém, com um copo cheio de bebida na mão quis 
brindar:
- Saúde, saúde para todos!
Ela olha triste, observando seu copo vazio e comentou:
- Papai, papai eu não tenho mais saúde!
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito tra-
balho e o seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio, por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou atender 
porque estou evitando falar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe seu recado 
que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que essa certa pes-
soa é você... Obrigado.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante e 
pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo, a palestrante respondeu:
- Podem me chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens   

Em tempos difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imedia-
tos, é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os 
projetos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxer-
gar alguma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o 
mesmo roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade. 
Pode ser que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um 
desânimo passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à sensação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais impor-
tante do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam 
as funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não fun-
cionavam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimento o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião: “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Uma boa idéia é um pensamento que ficou de pé.
Não sabendo que era difícil, ela foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
O futuro é comprado pelo presente.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
O homem é o único animal que faz bagunças. 
Espero que o meu silêncio fale por mim.
A utopia de hoje é a realidade de amanhã

PAT de Ilhabela divulga nova
relação de vagas de emprego

Empresários do Vale e Litoral 
Norte visitam a Feira do

Empreendedor em São Paulo

Skaf assume como presidente 
do Conselho do Sebrae-SP

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilhabe-
la divulgou uma nova re-
lação com diversas vagas 
de emprego em diferentes 
segmentos. A agência co-
munica que a decisão das 
contratações é responsabi-
lidade dos empregadores. 
As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas ou 
alteradas diariamente. O 
interessado à uma das va-
gas precisará preencher os  
requisitos exigidos, dentre 
eles, nível de escolaridade 
e experiência na área.  Os 
encaminhamentos são re-
alizados de acordo com o 
perfil de cada candidato. 
Os candidatos as postos 
de trabalho oferecidos de-
vem comparecer à sede do 

Sebrae-SP promove mis-
sões empresariais que le-
varão 132 empresários da 
região ao evento na Expo 
Center Norte em feverei-
ro. Os escritórios regio-
nais do Sebrae-SP em São 
José dos Campos e Gua-
ratinguetá vão promover 
missões empresariais com 
destino à Feira do Empre-
endedor, que ocorre em 
fevereiro na Expo Center 
Norte, em São Paulo. As 
missões sairão no dia 9, le-
vando 132 empresários de 
13 cidades da Região Me-
tropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte. Pro-
movida pelo Sebrae-SP, a 
Feira do Empreendedor 
tem o objetivo de oferecer 
informações e oportuni-

Nesta semana o presiden-
te da Federação das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP) e do Centro 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo (CIESP), 
Paulo Skaf, toma posse 
como presidente do Con-
selho Deliberativo do 
Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empre-
sas de São Paulo (Sebra-

PAT, na Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, nº 128, Perequê. 
Confira as vagas: Ajudan-
te de cozinha, Ajudante 
de eletricista, Atendente 
de balcão, Atendente de 
mesa, Auxiliar administra-
tivo, Auxiliar de barman, 
Auxiliar de cozinha, Auxi-
liar de escritório, Auxiliar 
de limpeza, Auxiliar de 
manutenção predial, Auxi-
liar de mecânico de autos, 
Azulejista, Balconista de 
lanchonete, Barman, Cai-
xa de bar, lanchonetes e 
restaurantes, Camareira de 
hotel, Caseiro, Consultor 
de vendas, Costureira em 
geral, Cozinheiro de res-
taurante, Cumim, Empre-
gado doméstico  arruma-

dades para empresários e 
futuros empreendedores. 
Na edição deste ano, se-
rão 400 expositores de 
máquinas, equipamentos, 
franquias, representação 
porta a porta, serviços, 
tecnologia da informação 
e comunicação. A expec-
tativa é de um público 
de 85 mil visitantes, que 
poderão participar de pa-
lestras, seminários, ativi-
dades no espaço Startup e 
Cine Sebrae, entre os dias 
7 e 10 de fevereiro. Além 
de conhecer novidades 
trazidas pelos exposito-
res, a Feira possibilita aos 
empresários atendimentos 
com consultores do Sebra-
e-SP sobre gestão de ne-
gócios e informações so-

e-SP) para o quadriênio 
2015/2018. Skaf foi elei-
to por unanimidade pelo 
Conselho do Sebrae-SP e 
sucederá Alencar Burti, da 
Associação Comercial de 
São Paulo. A diretoria exe-
cutiva da entidade é for-
mada por Bruno Caetano, 
diretor-superintendente, 
Ivan Hussni, diretor técni-
co e Pedro Jehá, diretor de 

dor, Garçom, Instalador de 
antenas de televisão, Jardi-
neiro, Manicure, Maître de 
restaurante, Mecânico de 
auto em geral, Mecânico 
de manutenção de bicicle-
tas, Mecânico de manuten-
ção de motocicletas, Mo-
toboy, Motorista de ônibus 
urbano, Operador de cai-
xa, Pedreiro, Piscineiro, 
Pizzaiolo, Recepcionista 
atendente, Recepcionista 
de hotel, Representante 
comercial autônomo, Su-
pervisor de vendas comer-
cial, Técnico em manu-
tenção de equipamentos 
de informática, Tosador 
de animais domésticos, 
Vendedor - no comércio 
de mercadorias, Vende-
dor pracista, e Vigilante

bre soluções e inovações 
visando sustentabilidade 
e competitividade para 
os pequenos negócios. 
Os valores para partici-
par da missão variam de 
R$ 5 a R$ 19, dependen-
do da cidade de origem.  
Os interessados podem ob-
ter mais informações nos 
seguintes telefones: Apa-
recida, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Lorena, Pindamonhanga-
ba, São Bento do Sapucaí 
e Santo Antônio do Pinhal 
– (12) 3132-6777, Cara-
guatatuba – (12) 3882-
3854/ (12) 3882-3809, 
Jacareí – (12) 3952-7362, 
Taubaté e Tremembé – 
(12) 3621-5223, e Uba-
tuba – (12) 3834-3436

administração e finanças. 
Este é o segundo mandato 
de Paulo Skaf à frente do 
Conselho Delibe-
rativo da entidade. 
Skaf é presidente da 
FIESP, do CIESP, SE-
SI-SP, SENAI-SP e Ins-
tituto Roberto Simonsen 
(IRS). É 1º vice-presiden-
te da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).
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Emprega SP Mais Emprego
oferece 18.028 vagas no Estado

Vale das Acácias terá nova
unidade de saúde

A empresa T C A Telecomunicações S/S Ltda, sede a Avenida Marginal, n. 325 
Jardim Jaraguá, Tremembé-SP, PNPJ: 04.721.406/0001-14, comunica através do 
Distrato Social a Extinção da Sociedade em 31/10/2014, não deixa bens ativo e nem 
passivo, Taubaté-31-10-2014

O governo de São Paulo 
comunica que estão dispo-
nibilizadas nesta semana 
mais 18.028 oportunida-
des em todo o Estado. São 
postos de trabalho ofereci-
dos pelo programa Empre-
ga São Paulo/Mais Empre-
go, agência de empregos 
pública e gratuita. Entre 
as mais ofertadas estão as 
oportunidades para auxi-
liar de limpeza, auxiliar 
de produção, atendente de 
loja, costureiro (a), corre-
tor de imóveis estoquista, 
mecânico, operador de cai-
xa, pedreiro recepcionista, 
soldador, telemarketing e 
vendedor (a). O Emprega 
São Paulo é coordenado 
pela Secretaria do Empre-

Os moradores do Vale 
das Acácias irão con-
tar com uma unida-
de de saúde no bairro. 
A Secretaria de Saúde 
vai oferecer o atendi-
mento da atenção básica 
neste local nos próxi-
mos meses. A equipe da 
Subprefeitura está fazendo 
as adequações em um imó-
vel, os trabalhos começa-

go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (TEM). Desde a 
implantação do programa 
em agosto de 2008,  mais 
de 700 mil trabalhadores 
foram recolocados no mer-
cado de trabalho. Apren-
diz Paulista – Outras 19 
vagas são oferecidas pelo 
Programa Aprendiz Pau-
lista, também coordenado 
pela SERT. São 14 vagas 
para quem cursa admi-
nistração, três vagas para 
quem cursa informática e 
duas oportunidades para 
secretariado. O progra-
ma foi desenvolvido para 
promover a vivência e in-
serir os alunos dos cursos 

ram no dia 5 de janeiro. 
O local contará com ba-
nheiros para pessoas com 
deficiência, consultório 
médico, odontológico, re-
cepção, entre outros ne-
cessários para o desem-
penho dos profissionais 
de saúde. Atualmente, 
estes moradores são aten-
didos no Cisas e com 
a mudança haverá um 

técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga 
nessa semana 19 vagas. 
Como se cadastrar - Para 
ter acesso às vagas e aos 
programas de qualificação 
da SERT, basta acessar o 
site www.empregasaopau-
lo.sp.gov.br, criar login, 
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho. 
Para mais informações so-
bre o Emprega São Paulo/
Mais Emprego e outras 
ações da SERT, acesse:
w w w . e m p r e g a s a o -
p a u l o . s p . g o v . b r .

melhor atendimento. 
A secretária de Saúde e As-
sistência Social afirma que 
hoje o Cisas tem três equi-
pes de estratégia de saúde 
da família e isso as dificul-
ta cumprir os programas 
determinados pelo Mi-
nistério, diante disto, 
a Secretaria de Saúde 
alugou uma casa para 
atender a população.

Moradores do Piracuama 
tem novo acesso com 
construção de 2 Km de 

estrada

Uma nova estrada no 
bairro do Piracuama vai 
beneficiar mais de 40 fa-
mílias que vive na região. 
Na última quarta-feira 
(14) ocorreu a entrega ofi-
cial da Estrada do Rio das 
Pedras, no que vai facilitar 
o acesso às residências.  
A Secretaria de Obras da 
Prefeitura trabalhou du-

rante 30 dias para con-
cluir uma estrada de 2 km. 
Em seguida, foi realiza-
do o cascalhamento p ara 
facilitar a chegada das 
famílias às residências.  
Antes todos tinham que 
se utilizar apenas de uma 
passagem precária em 
cima do rio com acesso 
possível somente pelos 

trilhos da Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão. 
“A nova estrada vai ga-
rantir melhor acesso a to-
dos nós”, disse o morador 
Valdecir Santos que já 
alugou sua casa na passa-
gem do último Ano Novo 
e que agora tem certeza 
que vai conseguir mais 
pessoas interessadas.
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Taubaté Big Donkeys
realiza seletiva em

busca de novos talentos

O Taubaté Big Donkeys, 
time de flag football, re-
aliza no próximo dia 25 
de janeiro a seletiva anual 
para trazer novos talentos 
para o time. O flag é uma 
versão do futebol america-
no. Possui regras pareci-
das, mas no flag, ao invés 
de derrubar o adversário, 
os jogadores devem reti-
rar uma fita (flag) presa 
ao corpo. A seletiva tem 
início às 8h e acontece no 

Campus do Bom Conselho 
da Unitau. Não é necessá-
rio ter experiência no es-
porte e serão selecionados 
atletas para as categorias: 
masculino juvenil (de 10 
a 14 anos) e masculino e 
feminino adulto (a partir 
dos 15 anos). Os interes-
sados devem usar unifor-
me com camiseta branca, 
shorts azul, meião branco 
e tênis ou chuteira e com-
parecer com 15 minutos de 

antecedência para a prepa-
ração. A inscrição é gra-
tuita e o interessado deve 
preencher o formulário 
através do link: http://goo.
gl/forms/MMb7SN3QI6
Mais informações po-
dem ser obtidas atra-
vés do e-mail: contato@
bigdonkeys.com.br. O 
Campus do Bom Con-
selho fica na Avenida 
Tiradentes, 500, Bom 
Conselho - Taubaté.

Taubaté cadastra
ambulantes para o

Carnaval 2015
Até o dia 30 de janeiro 
a Prefeitura de Taubaté 
realiza o cadastramen-
to de vendedores ambu-
lantes para atuarem nos 
eventos do Carnaval. 
O cadastro deve ser feito 
pessoalmente na Secre-
taria de Serviços Públi-
cos, das 08h às 11h e das 
13h às 17h. Os interes-

sados devem ter licença 
de ambulante ativa no 
município e apresentar o 
RG no ato da inscrição. 
Serão permitidos até 100 
ambulantes mais o mes-
mo número de auxiliares, 
tendo por critério a or-
dem de chegada à Secre-
taria de Serviços Públi-
cos, no ato de inscrição. 

A Secretaria fica na Rua 
Urbano Alves de Sou-
za Pereira, 357, Centro. 
O decreto com o regu-
lamento e os critérios 
para a atividade am-
bulante no Carnaval 
está disponível no site 
www.taubate.sp.gov.br. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3625-5020.

Associação Comercial e
Industrial de Ubatuba comunica 

vagas de emprego
A Associação Comer-
cial e Industrial de Uba-
tuba – ACIU, acaba de 
atualizar sua relação de 
ofertas de empregos. 
Mais informações com a 
ACIU, que  está locali-
zada na Rua Dr. Esteves 
da Silva, 51- Centro. Va-
gas: Auxiliar de expedi-
ção, Balconista, Profes-

sores, Sushiman (com 
experiência), Ajudante, 
Ajudante Geral, Atenden-
te, Padeiro, Cozinheiro, 
Chapeiro, Recepcionista 
noturno, Ajudante de Piz-
zaiolo, Auxiliar de Sushi-
man, Faxineira diarista, 
Cuidadora de idosa, Repo-
sitor, Operador de caixa, 
Açougueiro, Recepcionis-

ta, Padeiro, Cuidadora de 
Idosa, Cozinheira, Garçon, 
Funcionária para limpeza 
de banheiros, Governança, 
Recepcionista (homem), 
Auxiliar de Limpeza, Con-
feiteira, Cumin, Auxiliar 
de Cozinha, Camareira, 
Garçonete, Recepcionista 
noturno, Atendimento, e 
Gerente Operacional

2015 será o ano da Itália 
em Monteiro Lobato

Semana de Férias em 
Monteiro Lobato

A cidade de Monteiro Lo-
bato celebra em 2015 o 
ano da Itália. A iniciativa 
visa aproximar as culturas 
entre as duas regiões, além 
de consolidar os sentimen-
tos de simpatia, respeito e 
afinidades entre dois paí-
ses que possuem histórias 
tão grandiosas e seme-
lhantes. Para comemorar 
o “Ano da Itália em Mon-
teiro Lobato” estão previs-
tos exposições, atividades 

Entre os dias 26 a 31 de 
janeiro, a Prefeitura de 
Monteiro Lobato promove 
a “Semana de Férias” com 
atividades gratuitas para 
todas as crianças do mu-
nicípio. Entre as atrações: 
oficinas de construção de 

nas escolas, temáticas em 
eventos culturais e ações 
de resgate da história lo-
cal. Motivação: A Itália 
foi escolhida por conta das 
raízes históricas existentes 
na fundação do município 
lobatense que contou com 
a imigração italiana no 
período do auge do café. 
Monteiro Lobato também 
é integrante da Associação 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Território Manti-

brinquedos tradicionais 
(pião e peteca), brinca-
deiras populares, gincana, 
atividades circenses e con-
tação de histórias. A “Se-
mana de Férias” percorrerá 
os bairros rurais e o centro 
urbano. No sábado (31/01) 

queira (ADITM) que visa 
desenvolver o turismo 
da Serra da Mantiquei-
ra e tem como parceira a 
COSPE (Cooperazione 
per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti), uma entidade 
criada na Itália em 1983 e 
que possui projetos em di-
versas regiões brasileiras. 
O roteiro de atividades do 
“Ano da Itália em Montei-
ro Lobato” será lançado 
em fevereiro, aguardem!

contará com atividades es-
peciais na Praça Comen-
dador Freire, tais como: 
distribuição de pipoca, 
algodão doce e balões e 
passeios de trenzinho. 
Todas as ativida-
des são gratuitas. 

Programação:

Segunda-feira – 26/01 – Bairro do Souza
- Oficina de construção de brinquedos tradicionais (pião e peteca), brincadei-
ras populares, gincana, atividades circenses e contação de histórias.
Horário: Das 14h às 17h
Local: Escola – NEI Emília – Das 14h às 17h

Terça-feira – 27/01 – São Benedito
- Oficina de construção de brinquedos tradicionais (pião e peteca), brincadei-
ras populares, gincana, atividades circenses e contação de histórias.
Horário: Das 14h às 17h
Local: Escola de São Benedito – Das 14h às 17h

Quarta-feira – 28/01 – Vila Esperança e Jardim Alvorada
- Oficina de construção de brinquedos tradicionais (pião e peteca), brincadei-
ras populares, gincana, atividades circenses e contação de histórias.
Horário: Das 14h às 17h
Local: Escola – NEI Saci – Das 14h às 17h

Quinta-feira – 29/01 – Bairro da Ponte Nova
- Oficina de construção de brinquedos tradicionais (pião e peteca), brincadei-
ras populares, gincana, atividades circenses e contação de histórias.
Horário: Das 14h às 17h
Local: Capela Nossa Senhora das Graças – Das 14h às 17h

Sexta-feira – 30/01 – Centro 
- Apresentação do espetáculo “Maravilhosas histórias de Albak” do grupo Cai-
xa de Histórias.
- Oficina de construção de brinquedos tradicionais (pião e peteca), brincadei-
ras populares, gincana, atividades circenses e contação de histórias.
Local: Praça de Baixo
Horário: Das 14h às 17h

Sábado especial – 31/01 – Centro 
- Oficina de construção de brinquedos tradicionais (pião e peteca).
- Brincadeiras populares e gincana.
- Distribuição de pipoca, algodão doce e balões.
- Atividades circenses e contação de histórias
- Passeios gratuitos de trenzinho.
Local: Praça de Baixo
Horário: Das 10h às 16h


