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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Educação conseguiu jun-
to ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação uma verba de apro-
ximadamente R$ 769 mil 
para fazer a cobertura das 
quadras poliesportivas da 
Escola Municipal Maria 

Os professores da Rede 
Municipal de Ensino par-
ticiparam, de momentos 
de meditação, no projeto 
Espaço da Criança Anália 
Franco, durante o Horá-
rio de Trabalho Pedagó-
gico Coletivo (HTPC). 
A atividade foi realizada 
em parceria com o Centro 
de Práticas Integrativas 

Amélia do Patrocínio no 
Padre Eterno e também da 
Escola Emília de Moura 
Marcondes no Eldorado.
No Padre Eterno as obras 
já foram iniciadas essa 
semana e a nova quadra 
terá vestiários, banheiros 
adaptados, arquibanca-
da, rampas de acessibili-

Complementares (Cpic).
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Educação da Prefeitura, 
a atividade foi realiza-
da para dar oportunidade 
de momentos de cuidado 
consigo, pois o professor 
cuida de tantos mas nem 
sempre encontra tempo 
para cuidar de si. Por meio 

dade, além da cobertura 
padronizada e moderna. 
A previsão de entrega é 
de 9 meses para uma área 
coberta de 980,40 m².
Já no Eldorado a previsão 
de entrega é de 6 meses 
e será realizado somen-
te a cobertura da quadra 
numa área de 622,15 m².

de técnica simples, como a 
respiração, a arteterapeu-
ta do CPIC possibilitou 
aos presentes darem uma 
pausa na correria diária 
para cuidar da saúde físi-
ca, mental e emocional.
Para o segundo semestre, 
está programada a reali-
zação de mais atividades 
com proposta semelhante.

Escolas em Tremembé 
ganharão quadras 

poliesportivas cobertas

Professores participam de 
momentos de meditação 
em Pindamonhangaba

A Desenvolve SP - 
Agência de Desen-
volvimento Paulista, 
por meio de suas linhas 
de crédito para o setor pú-
blico, aprovou um finan-
ciamento de R$ 19,2 mi-
lhões para o município de 
Taubaté, no Vale do Paraí-
ba. A verba será usada em 
obras de infraestrutura que 
promoverão melhorias nos 
Distritos Industriais Pira-
canguaguá, Una I e Una II 
e em toda a rede de ilumi-
nação pública da cidade.
Do total de recursos, 82% 
serão destinados a melho-
rias da infraestrutura viária 
dos distritos industriais. As 
obras contemplarão apri-
moramentos no sistema 
de drenagem, captação de 
águas pluviais, travessias 
de córregos e recuperação 
de sarjetas, ruas e aveni-
das, além da construção 
de calçadas e ciclovias.
A iluminação pú-
blica, por sua vez, 
contará com 600 pontos 
novos de luz e a substitui-
ção de 16,6 mil lâmpadas 
tanto na zona urbana quan-
to na rural. Além de promo-
ver a segurança, as novas 
lâmpadas representarão 
uma economia no con-
sumo de energia elétrica
Crédito para os municípios
Além de apoiar o cresci-

mento sustentável das pe-
quenas e médias empresas, 
a Desenvolve SP também 
financia o desenvolvimen-
to dos municípios pau-
listas. Nessa categoria, 
há sete linhas de créditos 
distintas, voltadas para 
a criação de projetos de 
sustentabilidade ambien-
tal; infraestrutura de are-
nas multiuso; adequação 
e construção de distritos 
industriais; construção de 
centros agropecuários de 
distribuição e abasteci-
mento; melhorias na ilu-
minação pública; obras de 
pavimentação urbana e de 
estradas vicinais e proje-
tos de modernização da 
administração municipal.
No caso de Taubaté, as 
linhas utilizadas foram 
a Linha Distrito Indus-
trial e a Linha Ilumina-
ção Pública. A última foi 
criada para auxiliar os 
municípios paulistas que, 
desde janeiro de 2015, 
são responsáveis pela a 
administração do siste-
ma de iluminação pú-
blica. Anteriormente, a 
gestão ficava a cargo da 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).
“Promover meios dos mu-
nicípios se desenvolverem 
de maneira sustentável, 
gerando benefícios dire-

tos à população, é uma 
das principais funções d 
Desenvolve SP. Em seis 
anos de atuação, já libe-
ramos R$ 267,8 milhões 
em financiamentos des-
tinados a melhorias na 
infraestrutura dos muni-
cípios”, diz Milton Luiz 
de Melo Santos, presi-
dente da Desenvolve SP.
Como acessar
Os municípios interessa-
dos em obter um financia-
mento podem realizar uma 
simulação no próprio site 
da Desenvolve SP (www.
desenvolvesp.com.br/si-
mulador-municipios/). 
Todos os projetos de in-
vestimento apresentados 
pelas prefeituras à Desen-
volve SP são analisados 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), que ava-
lia a capacidade de endi-
vidamento dos municípios 
antes de aprovar ou não a 
concessão do financiamen-
to. Para facilitar a tomada 
de crédito, as prefeituras 
podem garantir a operação 
com a utilização de cotas 
do ICMS e também do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Para 
mais informações, os inte-
ressados devem ligar para 
(11) 3123-0464 ou enviar 
um e-mail para atendimen-
to@desenvolvesp.com.br.

Desenvolve SP financia
 R$ 19,2 milhões para 

Taubaté

O Senac Taubaté ofere-
ce no mês de julho cur-
sos rápidos nas áreas 
de comunicação e artes,
eventos e lazer, gastrono-
mia, tecnologia da infor-
mação e gestão e negócios.
“Aproveitar as férias 
para realizar um curso é 
uma ótima oportunidade. 
Por isso, a programação 
da unidade Taubaté está 
com várias opções para 
atender às expectativas 
de capacitação ou atuali-
zação profissional, bem 
como interesses pesso-
ais em diversas áreas”, 
ressalta Patricia Mara 
Amadei, coordenado-
ra de cursos na unidade.
Na área de Comunicação e 

Artes, serão oferecidos cur-
sos de Expressão Verbal,
Oficina de Vídeo e 
Tratamento de Ima-
gem para Fotógrafos.
Na área de Eventos e La-
zer haverá cursos de Bá-
sico em Organização de 
Eventos, Buffet Infantil 
- Da Criação à Adminis-
tração e Organização de 
Eventos Promocionais.
Na parte de Gastrono-
mia, os cursos oferecidos 
são: Bartender Freesty-
le, Básico de Confeitaria,
Básico de Vinhos, Cozinha 
Vegetariana, Formação 
de Bartender, Formação 
de Sommelier: cachaças, 
Hambúrguer Gourmet: 
origem e evolução, Inicia-

ção à Culinária, O Chur-
rasco e Seus Segredos, 
Preparo de Risotos 
e Rotulagem de Ali-
mentos Embalados.
Em Gestão e Negócios, 
os cursos são Contabili-
dade de Custos, Conta-
bilidade Geral, Técnicas 
de Liderança, Técnicas 
de Negociação e Vendas: 
Prospecção de Clientes.
E na área de Tecnologia 
de Informação, os cursos 
são: Autocad 2015 Bá-
sico - Projetos em 2D, 
CorelDraw X7 – ilustra-
ção digital, Excel 2013, 
Excel 2013 - Avançado, 
Illustrator CC - Ilustra-
ção Digital, Implantação 
de Rede Local com Win-
dows, Introdução à Infor-
mática - Windows e Offi-
ce 2013, Manutenção de 
Microcomputadores, Pho-
toshop CC - Tratamento 
de Imagem e Project 2013.
Veja os detalhes de cada 
curso no link. Mais in-
formações pelo tele-
fone (12) 2125-6099. 
O Senac Taubaté fica 
na Rua Nelson Freire 
Campello, 202, Centro.

Senac Taubaté oferece 
programação especial 

de férias
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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

Famílias que efetuaram 
as inscrições em 2008 
terão que fazer o reca-
dastrament; imóveis te-
rão três dormitórios. 
A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU) abre ins-
crições complementares 
para o sorteio de 65 casas 
em Roseira, município da 
microrregião de Guaratin-
guetá, no Vale do Paraíba. 
Os interessados em con-
correr a um dos imóveis 
precisam comparecer, no 
dia 16 de junho, no Cen-
tro Comunitário Prof. José 
Luiz Pasin, Rua Rodophia-
no de Barros, nº 85, Centro. 
O atendimento será das 9 
às 17 horas e é necessário 
apresentar um documento 
de identidade com foto.
No dia 17 de junho, serão 
realizadas as inscrições 
das famílias que fizeram 
o agendamento, também 
Centro Comunitário Prof. 
José Luiz Pasin. Na oca-
sião, será preciso levar 
RG, CPF, comprovantes 
de renda do marido, es-
posa ou companheiro (a), 
comprovante de residên-
cia com endereço com-
pleto, comprovante do 
tempo de moradia ou tra-
balho no município e CEP 
para correspondência. O 
sorteio público definirá 
os titulares e os suplentes 
para aquisição das mo-

radias. As famílias já ca-
dastradas, no período de 
17 a 18 de junho de 2008, 
receberão correspondên-
cia para fazer o recadas-
tramento, que também 
será no dia 16 de junho, 
conforme o horário in-
formado no comunicado. 
Em caso de dúvida, é só 
consultar a listagem dos 
inscritos na Prefeitura ou 
no site www.cdhu.sp.gov.
br. O não comparecimento 
será considerado como de-
sistência. Será válida so-
mente uma inscrição por 
família. Havendo duas ou 
mais inscrições para este 
empreendimento, todas 
serão canceladas mesmo 
que a família seja sorte-
ada. Aqueles que partici-
param de outros sorteios 
da CDHU no município 
e não foram contempla-
dos deverão agora parti-
cipar do agendamento e 
fazer uma nova inscrição. 
Do total de moradias, 7% 
serão destinadas a pesso-
as com deficiência, 5% a 
idosos, 4% a policiais ou 
agentes penitenciários. As 
demais serão sorteadas 
entre a população geral 
inscrita. Podem concor-
rer aos imóveis famílias 
constituídas por casamen-
to civil, religioso ou união 
estável, uniões homoafe-
tivas, afetivas, monopa-
rentais. Os interessados 

devem ter renda familiar 
de um a dez salários mí-
nimos, residir ou trabalhar 
no município há três anos, 
não ser proprietário de 
imóvel, não possuir fi-
nanciamento habitacio-
nal e não ter sido aten-
dido anteriormente por 
programas habitacionais. 
Policiais devem trabalhar 
na cidade e idosos devem 
comprovar idade mínima 
de 60 anos. O empreendi-
mento está sendo edificado 
na Avenida Dona Sinhana 
de Barros, no bairro Pedro 
Leme, ao lado da rotatória 
que interliga o acesso a 
Rodovia Washington Luís 
(SP 62). As casas terão três 
dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro, distribuídos 
em 66 m² de área constru-
ída. Projetadas segundo 
as premissas do Desenho 
Universal, as unidades se-
rão entregues com piso ce-
râmico em todos os cômo-
dos, azulejos no banheiro 
e nas paredes da cozinha 
e muro de divisa entre os 
lotes. O prazo de financia-
mento das moradias será 
de até 25 anos e as presta-
ções receberão subsídio do 
Governo do Estado, sendo 
calculadas de acordo com 
a renda familiar. Assim, 
famílias que ganham entre 
um e três salários míni-
mos pagarão o equivalente 
a 15% dos rendimentos.

CDHU abre inscrições para o 
sorteio de 65 casas em Roseira 

A equipe de produção do documentário “Natividade da Ser-
ra - Lembranças da Vila Velha e seus Arredores” e o Centro 
Cultural convidam as pessoas que possuem fotografias ori-
ginais (preferencialmente em papel), filmes ou documentos 
da época da Vila Velha a colaborar com a elaboração do do-
cumentário.

 

Todo material será digitalizado no Centro Cultural e fará 
parte do acervo local; o material que for selecionado pela 
produção fará parte do documentário. Mais informações no 
Centro Cultural ou através do e-maildocumentario.nativida-
de@gmail.com.

 

Agradecemos a todos que queiram contribuir com esse pro-
jeto, que busca preservar a oportunidade de conhecermos e 
vivenciarmos a memória e o patrimônio cultural e histórico 
da nossa querida Natividade da Serra.

Procuramos principalmente imagens da Vila Velha que mos-
trem: 
- O primeiro grupo escolar
- Caixa Econômica
- Cartório
- Delegacia
- Cinema
- Músicos no coreto ou na praça
- Carro tipo “jardineira”
- Ônibus da primeira linha para Taubaté
- Balsa antiga, com varejão
- Fazenda Ponte Alta: Usina Felix Guisard
- Moçambique (dança)
- Folia de reis
- Festa do Divino
- Efeitos da tromba d’água (1974)
- Desmontagem das casas para a mudança
- Lançamento da pedra fundamental da cidade nova
- Usina e reservatório de Paraibuna na época.

Natividade da Serra - Lembranças da Vila Velha e seus Ar-
redores

ENTREVISTADOS:
Anna de Faria (Anna do Di)
Benedito André Avelino (Dito Luis Avelino)
Benedito Roberto dos Santos (Tico Preto)
Branca Machado Silva Moreira Barbosa
Escolastica Moreira Pedro (Colaca Moreira)
Fabíola de Sousa Moutela
Geraldo Fernandes (Geraldo Zeca)
Geraldo Pereira Alves (Dinho Alves)
João Batista Monteiro
José Agenor Micaeli dos Santos
José Maria de Faria (Tenente da Balsa)

Documentário - Lembranças da 
Vila Velha de Natividade da Serra

José Moreira Barbosa (Zezinho Barbosa)
José Rodrigues de Carvalho (Zé Pascoal)
Lindolpho Fernandes da Silva (Dorfinho Fernandes)
Manoel Amaral de Oliveira (Manoel Davi)
Maria Cândida Pires
Norberta Garcia de Carvalho Monteiro
Pedro Irineu de Faria (Pedrinho Sargento)

IDEALIZAÇÃO:
Thaís Regina Monteiro

DIREÇÃO, MONTAGEM E PÓS-PRODUÇÃO:
Francisco Albuquerque

APOIO:
Prefeitura Municipal de Natividade da Serra
Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Recreação

PRODUÇÃO E IMAGENS:
Francisco Albuquerque
Thaís Regina Monteiro

PESQUISA:
Alexsander G. Peixoto da Silva
Michele Rezende Santos

COLABORAÇÃO E ASSESSORIA:
Alexsander G. Peixoto da Silva
Evail Augusto dos Santos
José Valdecir Santos
Michele Rezende dos Santos
Silvio Aparecido da Silva
Tobias Evandro Alves

ACERVO FOTOGRÁFICO:
Acervo particular dos entrevistados
Custódio Rezende Filho
Edson Marotti
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan)
João Sócrates de Oliveira - Museu da Imagem e do Som 
(MIS-SP)
Luiz Walter Fernandes da Silva (Luizinho)
Maria Helena da Silva Ribeiro (Leninha)
Prefeitura Municipal de Natividade da Serra
Raul Teixeira
Sueli Teixeira Marotti

ACERVO FILMOGRÁFICO:
Lulu Salinas
José Renato de Souza

MÚSICA:
“Mazuquinha“ (Terezinha Monteiro)

CONTATO:
documentario.natividade@gmail.com
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Pelo segundo mês segui-
do, houve queda na ativi-
dade econômica do país, 
de acordo com o Índice 
de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC
-Br). Em abril a retração 
foi de 0,84% comparada a 
março, de acordo com da-
dos divulgados hoje (19).
Em março, 
na comparação com fe-
vereiro, a queda chegou a 
1,51%, de acordo com da-
dos revisados. Comparan-
do-se os dados de deste ano 
e o mesmo mês de 2014, a 
queda foi de 3,13%. Em 
12 meses encerrados em 
abril, a retração ficou em 
1,3% e no ano, em 2,23%.
O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ati-
vidade econômica brasi-
leira a cada mês. O índice 
trabalha com informações 
sobre o nível de atividade 
dos três setores da econo-
mia: indústria, comércio 
e serviços e agropecuária, 
mas o BC só divulga o re-
sultado total do indicador.
PIB e Desemprego - O Pro-
duto Interno Bruto (PIB),  
indicador oficial sobre o 

A atleta de Caçapa-
va, Vitória de Oli-
veira Tempesta, 19, 
vai disputar a final estadu-
al dos 32º Jogos Abertos 
da Juventude, em Piras-

desempenho da economia, 
deve ter queda de 1,35%, 
este ano, segundo avalia-
ção do mercado financeiro.
No mês de abril, 
no comparativo a mar-
ço, caiu 0,9% o número 
de pessoas empregadas 
na indústria brasileira.
Foi o quarto mês segui-
do de queda, levando a 
uma perda acumulada de 
2,1% no período. Dian-
te do desempenho de 
abril de 2014, o empre-
go industrial caiu 5,4%.
Isso representa o 43º re-
sultado negativo con-
secutivo nesse tipo de 
comparação e o maior 
desde setembro de 2009, 
quando foi de -6,1%.
Indústria paulista
Entre os paulistas, a indús-
tria de transformação vai 
sofrer  neste ano 32,7% de 
seu investimento total em 
relação a 2014 informou a 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Fiesp). Isso significa R$ 
53,3 bilhões a menos em 
máquinas, equipamentos e 
instalações, gestão, inova-
ção e pesquisa e desenvol-

sununga, na quinta-feira, 
25, na modalidade de lan-
çamento de dardo. Vitó-
ria foi classificada para 
a final dos JAJ, após ser 
campeã na modalidade de 

vimento (P&D). O valor 
despenca de R$ 163 bi-
lhões no ano passado para 
R$ 109,7 bilhões em 2015.
Em relação ao faturamen-
to das empresas, o inves-
timento total diminui de 
6,9% para 4,8%. “Quando 
há falta de demanda, falta 
de perspectiva e há inse-
gurança, com a ameaça de 
mais impostos, e a indústria 
já sente falta de competiti-
vidade, o resultado disso é 
travar os investimentos”, 
afirma Skaf. “E travan-
do investimentos, não há 
geração de empregos. O 
país interrompe o círculo 
virtuoso e entra no círculo 
vicioso de menos deman-
da, menos investimento,
menos emprego – 
tudo aquilo que não 
serve ao Brasil.”
Conforme o levantamento, 
feito pelo Departamen-
to de Competitividade e 
Tecnologia da Fiesp, mais 
do que dobra a propor-
ção das empresas indus-
triais que não farão in-
vestimento nenhum – de 
19,4% no ano passado 
para 44,4% neste ano.
R M V a l e
Na Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba, 
de acordo com pesquisa 
divulgada Ciesp (Centro 
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo) houve 
perda de 3.550 empregos 
com carteira assinada, 
no período entre janei-
ro e maio deste ano. É o 
pior cenário econômico 
para a região, desde 2008. 

lançamento de dardo na 
fase regional que acon-
teceu em maio na cida-
de de Pindamonhangaba.
Os jogos são organizados 
pela secretaria de esporte, 
lazer e juventude, do go-
verno estadual. O transpor-
te dos atletas de Caçapava 
está sob responsabilidade 
do Município. Os Jogos 
Abertos da Juventude, têm 
por finalidade desenvol-
ver o intercâmbio social e 
esportivo, difundir a prá-
tica das várias modalida-
des esportivas e oferecer 
novas oportunidades aos 
jovens de 15 a 19 anos.

Queda na atividade 
econômica brasileira reflete
 em desemprego na RMVale

Caçapavense disputa 
final estadual da 32º 

edição dos Jogos 
Abertos da Juventude

Valor de R$ 72,25 deve ser 
pago na rede bancária cre-
denciada. Quem preferir 
pode receber o documen-
to pelos Correios, com 
taxa de entrega de R$ 11
Proprietários de veícu-
los com placas de final 3 
devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2015 até o fim 
deste mês. O serviço pode 
ser feito de forma ele-
trônica, com entrega do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) pelos Correios,
ou diretamente nos 
postos do Detran.
SP e do Poupatempo. 
De acordo com o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), válido em todo 
o país, todos os veículos 
devem ser licenciados 
anualmente e o porte do 
CRLV é obrigatório. No 
Estado de São Paulo, o li-
cenciamento é feito entre 
abril e dezembro, de acor-
do com o final da placa. 
Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso 
é infração gravíssima (ar-
tigo 230 do CTB): multa 
de R$ 191,54, inserção 
de sete pontos no pron-
tuário do proprietário do 

veículo, além de apreen-
são e remoção do veículo. 
Já conduzir sem portar o 
documento, mesmo que o 
licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (arti-
go 232 do CTB): multa 
de R$ 53,20, três pon-
tos na carteira e reten-
ção do veículo até que o 
CRLV seja apresentado. 
Passo a passo – Passo a 
passo – A taxa de licen-
ciamento para o exercício 
2015 é de R$ 72,25, para 
pagamento até o último 
dia útil do mês referente 
ao final de placa do veí-
culo. Caso seja pago com 
atraso, esse valor será 
acrescido de juros e mul-
ta, calculados automatica-
mente no ato do pagamento. 
A taxa pode ser paga pela 
internet, caixas eletrônicos 
ou nas agências dos ban-
cos credenciados (Banco 
do Brasil, Santander, Bra-
desco, Itaú, Caixa Eco-
nômica Federal, BMB, 
HSBC, Safra e Citibank). 
Ao realizar o licenciamen-
to, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas. 
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 

de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 
adicional de R$ 11, refe-
rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 
úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atu-
alizado junto ao Detran.
SP. Caso contrário, não 
será possível fazer a entre-
ga e o cidadão terá de re-
tirar o documento em uma 
unidade de atendimento. 
Quem preferir retirar o do-
cumento presencialmente 
deve apresentar o compro-
vante de pagamento na uni-
dade do Detran.SP na qual 
o veículo está registrado 
ou nos postos do Poupa-
tempo. Nesse caso, será 
solicitado um documento 
de identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios. 
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco. 

Veículos com placas de final 
3 devem ser licenciados até 

o fim de junho 

À partir dessa semana o 
bairro Vale das Acácias,
no distrito de Moreira César, 
contará com uma unidade 
de saúde. Profissionais da 
Subprefeitura realizaram 
a adequação do espaço 
para receber uma das equi-
pes que atuava no Cisas.
A unidade do Vale das 
Acácias fica na Ave-
nida das Hortências, 
168, e contará com banhei-
ros para pessoas com defi-
ciência, consultório mé-
dico, odontológico, sala 
para agentes comunitários 
de saúde, recepção, entre 

outros necessários para o 
desempenho dos profissio-
nais. Antes deste espaço, 
os moradores do Vale das 
Acácias e do Jardim Carlo-
ta eram atendidos no Cisas.
Com esta mudança have-
rá a diminuição do fluxo 
no Cisas, além disso, os 
pacientes serão atendi-
dos mais próximos de 
casa. Esta equipe atende 
mais de 1.240 famílias,
somando mais de qua-
tro mil munícipes, sen-
do do Jardim Carlota 
e do Vale das Acácias.
Cada equipe de Saúde 

da Família conta com 
um médico especialis-
ta em saúde da família, 
um enfermeiro, três au-
xiliares de enfermagem, 
sete agentes comunitá-
rios, um dentista e um 
auxiliar em saúde bucal.
Já o Cisas receberá me-
lhorias na infraestrutura 
e vai abrigar duas equi-
pes de Saúde da Famí-
lia. Com as modificações 
haverá espaços específi-
cos para cada uma delas 
e as salas de uso comum 
serão a sala de coleta, 
inalação e esterilização.

Moreira César terá nova 
unidade de saúde

Paraibuna foi sede de uma 
importante competição 
do Circuito Vale Parai-
bano e Litoral Norte de 
Xadrez Escolar. O even-
to aconteceu na Escola 
Municipal “Imã Zoé” e 
contou com a presença 
de mais de 110 enxadris-
tas de várias escolas de 
outras cidades da região.
O objetivo  do projeto do 
Xadrez é fazer com que 
este jogo seja uma ferra-
menta de auxílio para os 
alunos melhorarem nos 
estudos, obtendo maior 
concentração, atenção, ra-
ciocínio mais rápido, entre 
outros benefícios que a 
prática desse esporte ofe-
rece. “Há cerca de 4 anos, 
desde que o Projeto de 
Xadrez foi introduzido em 
Paraibuna, os alunos par-
ticipantes do projeto, vem 
obtendo maior desempe-
nho escolar”, ressalta Ral-
fus Marcel - Presidente da 
AVPX - Associação Vale 
Paraibana de Xadrez e  co-
ordenador e professor do 

projeto na cidade. Dentro 
desse trabalho, alguns alu-
nos vem se destacando em 
competições importantes, 
como a estudante Brislei 
Maria, que já superou alu-
nas até mais experientes, 
consagrando-se como a 
atual Bi Campeã do Cir-
cuito Vale Paraibano. Com 
esses resultados de Brislei 
Maria, e de outros alu-
nos (as), a EMEF “Irmã 
Zoé” ficou, por duas vezes 
consecutivas, na segun-
da colocação do Circui-
to, atrás apenas da escola 
de São José dos Campos, 
Professor Hélio Augusto.
Confira as colocações dos 
alunos da Escola “Irmã 
Zoé”, que conseguiram 
ótimos resultados na com-
petição, em Paraibuna:
Brislei Maria - 2ª colocada 
na categoria Sub 12 Femi-
nino...Atual Bi-Campeã 
do Circuito - 2013/2014; 
Gabrielle Maria - 5ª 
colocada na catego-
ria Sub 14 Feminino; 
Brenda Marcondes - 11ª 

colocada na catego-
ria Sub 10 Feminino;
Larissa Carolina - 12ª 
colocada na catego-
ria Sub 10 Feminino;
Maria Eduarda Luzia 
- 16ª colocada na cate-
goria Sub 10 Feminino; 
Rafaelle Santos - 17ª 
colocada na catego-
ria Sub 10 Feminino;
Luigi Antunes - 8º co-
locado na catego-
ria Sub 10 Masculino
Maurício Júnior - 10º 
colocado na catego-
ria Sub 10 Masculino,
Bruno Tobias - 13º 
colocado na catego-
ria Sub 10 Masculino,
Bianca Souza - 10ª 
colocada na catego-
ria Sub 12 Feminino
João Paulo Leite - 8º 
colocado na catego-
ria Sub 12 Masculino,
Wesley Aguiar - 21º 
colocado na catego-
ria Sub 10 Masculino,
Leonardo Henrique - 
22º colocado na catego-
ria Sub 14 Masculino.

Paraibuna foi sede da 2ª etapa 
do circuito valeparaibano e

litoral norte de xadrez escolar
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, junto do Fun-
do Social de Solidarieda-
de e o Espaço Juventude, 
vão oferecer gratuitamen-
te um curso preparatório 
para o Enem.  A atividade 
será realizada por meio 
do Centro de Inclusão 
Produtiva Telecentro. 
Os interessados devem re-
alizar a matrícula entre os 

dias 23 e 29 de junho no 
Estação Juventude (Av. 
Fortunato Moreira, 355), 
basta levar o formulário de 
inscrição do Enem 2015, 
RG e comprovan-
te de residência. 
O horário de funciona-
mento do Espaço Juven-
tude é das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30.
Serão disponibi-

lizadas 40 vagas.
As aulas começam no 
dia 01 de julho e acon-
tecem de segunda a sex-
ta das 13h30 às 17h, 
no Estação Juventude. 
Os alunos terão ativi-
dades práticas e teó-
ricas das disciplinas 
Língua Portuguesa, Mate-
mática, Inglês, Atualida-
des, e demais disciplinas.

Curso preparatório para 
o Enem é oferecido 

gratuitamente em Pinda O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-
lho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE),
oferece nesta semana 
6.596oportunidades em 
todo o Estado de São Paulo.
Entre as mais ofertadas 
estão as oportunidades 
para auxiliar de limpe-
za, auxiliar de produ-
ção, atendente de loja, 
costureiro (a), corretor 
de imóveis estoquista, 
mecânico, operador de 
caixa, pedreirorecep-
cionista, soldador, tele-

marketing e vendedor (a).
Aprendiz Paulista
Programa coordenado 
pela SERT, parapromo-
ver a vivência e inserir 
os alunos dos cursos téc-
nicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga 
nessa semana 19vagas.
São 14 vagas para quem 
c u r s a a d m i n i s t r a ç ã o ,
três vagas para quem cursa 
informática e duas oportu-
nidades para secretariado.
Como se cadastrar
Para ter acesso às va-
gas e aos programas de 
qualificação da SERT,
basta acessar o site  www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br , criarlogin, senha e infor-

mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.
Emprega SãoPaulo                                                                 
Desde aimplantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o pro-
grama recolocou no mer-
cado de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.
Para mais informações 
sobre o  Emprega São 
Paulo/Mais Emprego 
eoutras ações da SERT, 
acesse: www.empre-
gasaopau lo . sp .gov.b r

EmpregaSP/ Mais Emprego 
oferece 6.596 vagas no Estado

Junho é o mês dos san-
tos festeiros e o muni-
cípio de Queluz  tem 
como padroeiro São João 
B a t i s t a . 
Isso significa festa ! 
No período de 20 a 24 
de junho será realizado 
no município  a tradicio-
nal Festa de São João, 
no Espaço de Even-
tos 8 de Março

(mais conhecido 
como Praça Portugal).
De acordo com a Pre-
feitura, que organi-
za a programação, 
o local do evento já rece-
be decoração característi-
ca para completar  o típi-
co clima de festa junina. 
Os visitantes terão in-
fraestrutura completa 
para aproveitarem to-

dos os dias de festa, 
como     praça  de alimentação, 
segurança e banheiros. 
Todos os shows programa-
dos na festa são gratuitos. 
O evento tem como marca 
registrada no seu último dia, 
24, a tradicional e maior 
queima de fogos do Vale do 
Paraíba em homenagem ao 
dia do santo padroeiro de 
Queluz, São João Batista.” 

Queluz promove 142ª 
Festa de São João Batista

O enxadrista de Tauba-
té, Gabriel Masaharu, 
que é aluno da EMEFM 
José Ezequiel de Sou-
za, venceu a 2ª Etapa do 
Circuito Valeparaibano e 
do Litoral Norte de Xa-
drez Escolar neste final 

de semana, em Paraibuna.
Paulina Fernandez Cas-
tilho também foi cam-
peã na categoria sub 
10 feminino e Luiz Hi-
rokazu Haruna Andraus, 
campeão na categoria sub 
12 masculino. Pela sub 

14 masculino, Luiz Ga-
briel Peregrino ficou em 
5º lugar, seguido de João 
Pedro Eulogio, que ficou 
em 6º e Lorenzo Teixeira 
em 10º. Victória Fernan-
dez foi 8ª colocada na ca-
tegoria sub 10 feminino.

Enxadrista de Taubaté 
vence 2ª Etapa do Circuito 

Valeparaibano de 
Xadrez Escolar


