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A GAzetA dos Municípios

Todos os vendedores am-
bulantes que estarão traba-
lhando durante as festivi-
dades de carnaval estarão 
identificados com crachás. 
Para vender os produtos 
em todas as atrações pro-
gramadas os interessados 
fizeram as inscrições pela 
internet e participaram 
de sorteios. O sorteio das 
vagas da Avenida Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, “Avenida do Samba”, 
ocorreu na tarde do dia 
28 de janeiro no Teatro 
Galpão. De acordo com 
as informações da Secre-
taria de Administração, 
a Prefeitura fez crachá 
para todos os vendedores 
inscritos e sorteados. Na 
Avenida Nossa Senhora 

A equipe de muay thai 
e kickboxing de Tauba-
té recebeu o prêmio de 
melhor time brasileiro 
nas modalidades, em São 
José dos Campos, no úl-
timo final de semana. 
O evento reuniu mais de 
50 cidades, seis estados 
e 300 atletas. Taubaté foi 
representada pela equipe 
TCT/ Johnny kabeça, que 
leva o nome da cidade 

O rock se misturou ao Car-
naval e deu certo! Dessa 
mistura, nasceu a marchi-
nha “Zé Roqueiro”, vence-
dora do 9º Festival de Mar-
chinhas “Walter Leme”, 
de Pindamonhangaba. A 
grande final foi realizada 
no domingo, na Praça do 
Quartel, com a presença 
de mais de duas mil pesso-
as de acordo com a Polícia 
Militar, super animadas, 
contagiando a todos com 
o clima carnavalesco. De 
autoria da dupla Wesley 
Lopes e Marcos Ferraz, de 
Pindamonhangaba, a mar-
chinha campeã recebeu 
o troféu “Alarico Corrêa 
Leite” e premiação de R$ 
2.667,69. Marcos falou 
em nome da dupla, con-
tando que no ano passa-
do eles haviam ficado em 
terceiro lugar e, já ao final 
daquele evento, Wesley 
teve a idéia de fazer uma 
nova marchinhasobre o 
rock. Em setembro, a obra 
a quatro mãos estava pron-
ta.“O Festival foi muito 
bom, com boa estrutura e 

Em 2016, o Carnaval “Ber-
ço das Artes” de Taubaté 
faz uma homenagem as 
personalidades nascidas 
na cidade ou que criaram 
algum tipo de identida-
de com o município. Mas 
além das atrações taubate-
anas, o folia contará com 
dois blocos e uma banda 
de São Luiz do Paraitinga, 
na Avenida do Povo. Os 
blocos do Caipira e do Bei-
jo e a banda Lume Parai-
tinga se apresentam neste 

do Bom Sucesso foram 
oferecidas 200 vagas, sen-
do estas distribuídas para 
ambulantes com barracas 
fixas e demais vendedores. 
Márcia Cristina Corrêa 
de Paula trabalha como 
ambulante há décadas e 
conta que a inscrição pela 
internet foi muito melhor, 
pois, a internet facilita a 
vida das pessoas. Ela afir-
ma que participar do sor-
teio foi bem interessante 
e que conseguiu sua vaga. 
“Carnaval é sempre bom. 
O ano passado foi muito 
bom. Consegui uma renda 
boa e consegui pagar as 
minhas contas. Vou ven-
der pipoca doce e salgada 
e espero que este ano seja 
ainda melhor que 2015”, 

desde 2015. A equipe foi 
composta por 24 atletas: 
Bruna Wing, Monique 
Emyllak, Dayane Guer-
reira, Guilherme Vieira e 
Eduardo que venceram 
outros estados e foram 
campeões Brasileiros. 
Sofia Lizasso, Paola Ro-
drigues , Isaias Simoes, 
Arthur fontinelli, Ma-
theus, Lucas Muniz, Fe-
lipe Baiano, Luiz Felipe, 

reunindo muitas famílias, 
o que eu acho que é o mais 
importante. Esse festival 
tem que virar tradição em 
Pinda”, observou Marcos. 
Em segundo lugar, ficou 
a marchinha dos paulistas 
Delmo Biuford e Pablito 
Morales, Ciranda do Pró-
ximo, que recebeu o troféu 
“Zé Sambinha” e prêmio 
de R$ 1.346,22.O grupo, 
somado a Rose Santana, 
também ganhou os troféus 
de Melhor Figurino “Cida 
Novaes” e de Melhor In-
térprete “Hélio Camargo”. 
O terceiro lugar, troféu 
“Celso Guimarães” e prê-
mio de R$673,52, ficou 
para a marchinha Luiz, a 
Casa ta Caindo, de Wagner 
Muzak, de Pindamonhan-
gaba. Em quarto lugar, a 
marchinha Sonho Colori-
do,de Guilherme Ribeiro, 
também de Pinda, levou o 
troféu Maestro Arthur dos 
Santos. O troféu de Me-
lhor Torcida 2016 “Franco 
Neto” foi para a torcida da 
marchinha Alegria Nacio-
nal, de Pinda. O homena-

sábado, 6, a partir das 22h, 
na avenida. O Bloco do 
Caipira nasceu em 1992. 
Com uma bela música, o 
bloco homenageia a figu-
ra do caipira e seu jeito de 
ser, fundamento de todo o 
arcabouço da cultura lui-
zense. O Bloco do Beijo 
nasceu em 2010, após a 
enchente que devastou 
a cidade. Os dois blocos 
vem com bonecões, sen-
do eles a Nega do Beijo, 
João Paulino, Maria Angu, 

disse. Welton João de Je-
sus Santana afirma que 
decidiu se inscrever para 
trabalhar como ambulante 
porque está desempregado 
e ficou muito feliz por ter 
sido sorteado. “Foi uma 
oportunidade excelente 
que apareceu. Meus ami-
gos e familiares me ajuda-
ram e vou vender churras-
quinho durante o carnaval. 
O sorteio foi uma grande 
emoção, gostei bastante. 
A inscrição pela internet 
foi uma coisa muito boa 
que a Prefeitura fez, por-
que dá oportunidade para 
aqueles que não têm con-
dições de se locomover, 
por exemplo. Vou torcer 
agora para que eu consiga 
vender bastante”, afirmou.

Ianice Lanzilotti, Maly 
Cory, Samuel, Willian 
Santos, Jéssica Louise, 
Jonas Carvalho, Leonar-
do Nunes, Mauro Gomes, 
Maicon, André Felipe e 
Jonathan Pedroso também 
estavam no time que obte-
ve pontuação máxima por 
Taubaté. Agora os tauba-
teanos se preparam para 
disputar o Mundial, que 
será realizado em março.

geado deste ano, Walter 
Leme, estava emocionado 
durante o festival. Essa foi 
a primeira vez que ele par-
ticipou de uma comissão 
julgadora. “É uma hon-
ra ser homenageado pelo 
Festival e participar de um 
júri pela primeira vez na 
vida.Achei o evento sur-
preendente. Foi difícil dar 
notas.O Festival foi cria-
do para dar oportunidade 
para os anônimos, por isso 
temos que levar em conta 
o esforço de cada um para 
fazer o seu melhor. Ten-
tei ser justo”, disse. “Em 
geral, o festival foi muito 
bom. Nota máxima para a 
organização! O tempo co-
laborou, todos se esforça-
ram por uma causa única. 
O festival está aprovado. 
Era assim mesmo que eu 
sonhava que ele fosse, 
quando há muitos anos de-
mos os primeiros passos. 
Acho que de alguma ma-
neira contribuímos para a 
história da cultura da nos-
sa cidade. Sinto que fiz a 
minha parte”, declarou.

Mazzaropi e Elpídio dos 
Santos. Após os blocos, 
quem entra na avenida é a 
banda Lume de Paraitinga, 
que traz em seu repertório 
as famosas marchinhas 
luizenses. A banda é com-
posta pelos músicos Pedro 
Moradei, Lacildo, Gusta-
vo Salinas, Du Zaine, Di-
tinho Dias e Ana Rosa. As 
roupas de chita ou de reta-
lhos, de acordo com o per-
fil dos blocos, serão muito 
bem vindas na avenida.

Ambulantes irão trabalhar com crachás 
durante o carnaval de Pinda

Muay thai e kickboxing 
de Taubaté conquistam 
prêmio de melhores do 

Brasil

“Zé Roqueiro” vence 
Festival de Marchinhas
de Pindamonhangaba

Carnaval de Taubaté leva 
São Luiz do Paraitinga 
para avenida esse ano
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

 O BLOCO DO ERÊ completa  seus 15 anos de CARNAVAL, sendo o BLOCO 
DE CARNAVAL MAIS TEMPO EM ATIVIDADE ININTERRUPTA NA CIDADE DE 
TREMEMBÉ- SP,   levando cultura, lazer, educação a crianças e adolescentes.
 Com atividades durante o ano todo, atingindo não só os freqüentadores assíduos do 
projeto, mas também as pessoas que participam do carnaval,  .
 NO CARNAVAL SÃO OFERECIDOS GRATUITAMENTE A CRIANÇAS E  
ADOLESCENTES  FANTASIAS , ADEREÇOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS
 EM TODOS OS SEUS DESFILES, NESTES 15 ( QUINZE) ANOS O BLOCO 
DE ERÊ APRESENTA ENREDO DE CARÁTER CULTURAL, FOLCLÓRICO E LIGA-
DO AO MEIO AMBIENTE:
- 2015- DANÇAS DO BRASIL
- 2014- MITOS DA MATA
- 2013  “TRIBUTO A CARMEM MIRANDA”
- 2012-“ERÊ FOI ÀS GALÁXIAS” COMEMORANDO 10 ANOS DE CARNAVAL
- 2011- PLANTE UMA SEMENTE 
- 2010-A RAIZ , A QUE VEIO DO VOVÔ...
- 2009- NASCEU MARACONGADA
- 2008 O CASAMENTO DO PRINCIPE CONGO E A PRINCESA JUSSARA 
- 2007- ERÊ FOI À ÁFRICA 
- 2006 ERÊ CHEGOU NO MAR
- 2205 : ERÊ NA MATA ATLÂNTICA
- 2004 PARA PARAÍBA DE  MORRER 
- 2003 – ME QUEIRA  COMO A MANTIQUEIRA, 
- 2002 – SOU ERÊ QUERO PAZ
 Os temas são desenvolvidos em oficinas abertas as crianças e público em geral,  
que aconteceram, NA SEDE DA ESCOLA  e nas comunidades de bairros da cidade.
 As oficinas serão realizadas para confecção de fantasias, adereços, máscaras, 
bichos, bonecões e instrumentos musicais.
 Todas as oficinas são voltadas para as crianças e adolescentes, são elas que apren-
dem a confeccionar o necessário, além de terem a oportunidade de se interessarem em se 
profissionalizar nas diversas áreas da arte envolvidas no projeto.
 A ESCOLA não cobra inscrição, nem fantasia, todas as crianças, adolescentes e 
seus familiares que quiserem participar são aceitas independente de quaisquer requisito.
 Em 2016 as oficinas se iniciaram  em outubro de 2015 para que no Carnaval  com 
o tema “15 ANOS DE AMOR E DE ALEGRIA” contando com a participação de  CO-
MUNIDADES DOS BAIRROS DO município tanto nas oficinas como no desfile. Tudo o 
material utilizado na confecção dos adereços , fantasias etc..., são recicláveis.
 COM ESTE TRABALHO O PROJETO ERÊ ALCANÇA O OBJETIVO DE  
ELEVAR A CULTURA  DO VALEDO PARAÍBA PARA OUTRAS LOCALIDADES RE-
ALIZANDO UM INTERCÂMBIO BASTANTE IMPORTANTE, FORTALECENDO O 
TURISMO LOCAL  . 
 RESULTADOS DO PROJETO PARA NÓS É MOTIVO DE MUITO ORGULHO  
E SATISFAÇÃO.    
SERÃO CONFECCIONADOS :
- FANTASIAS PARA CRIANÇAS 
- FANTASIAS PARA ADOLESCENTES
- PARA ADULTOS 
- INSTRUMENTOS MUSICAIS
- CARRO ALEGÓRICO 
 O BLOCO DO ERÊ RECUPEROU A TRADIÇÃO DOS BONECÕES , COM 
PARCERIA COM O TRABALHO DA ARTISTA PLÁSTICA MARIA DALILA, BEM 
COMO , SEMPRE DESFILOU COM CORTEJOS PELAS RUAS DA CIDADE, INI-
CIANDO O FORMATO QUE HOJE É ADOTADO NO CARNAVAL DA CIDADSE DE 
TREMEMBÉ/SP 
 PARTICIPAM COMO CONVIDADOS ESPECIAS EM RAZÃO DE SUA PAR-
TICIPAÇÃO DURANTE ESTES 15 ( QUINZE) ANOS : A ARTISTA PLÁSTICA MARIA   
DALILA TREMEMBÉ -SP , A  YA NÁDYA  SANT’ANA, MESTRE LUMUMBA- SÃO 
LUIS DO PARAITINGA- SP, MESTRE BENEDITO DE COTIA- SP, MESTRE LAZ-
ZARINI TAUBATÉ - SP , GRADUADA AÇAÍ , GARDUADA RHUANNA-N’GOLO  
CAPOEIRA- TAUBATÉ SP,, MÁXIMO DIAS- URUGUAI,  MESTRE UROKEZALA 
MONTEIRO LOBATO - SP , BANDA VEJA LUZ – SÃO PAULO- SP, DANÇA CIGANA 
DO ERÊ, BANDA ODOYA- TAUBATÉ SP 

CONTATOS: Facebook.com/escoladecongo
escoladecongosbenedito@bol.com.br

12- 3574 25 02
12 99228 9853 – Fátima ortiz

O BLOCO DO ERÊ 

A Prefeitura de Tauba-
té incorporou à sua frota, 
uma van que será utiliza-
da como um veículo cas-
tramóvel. O castramóvel 
é fruto de uma contrapar-
tida que envolve a cessão 
do terreno onde está lo-
calizado o CCZ (Centro 
de Controle de Zoonoses) 
de Taubaté para a Antares 
Agropecuária. A empresa 

também vai construir as 
novas instalações do CCZ. 
Os termos da permuta fo-
ram aprovados pela Câma-
ra por meio de lei munici-
pal. A van passou por um 
processo de envelopamen-
to e vai receber duas me-
sas cirúrgicas e armários 
para guarda dos utensílios, 
os quais estão em fase de 
aquisição. A prefeitura 

agora busca a autorização 
do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária para 
o início das atividades do 
veículo. O castramóvel 
vai permitir a realização 
de mutirões, com priori-
dade para o atendimento 
dos bairros rurais distan-
tes, de modo a diminuir o 
problema de abandono de 
cães e gatos nestes locais.

Prefeitura de Taubaté 
recebe castramóvel

A Prefeitura de Taubaté 
reforça o alerta e orienta a 
população a permanecer no 
interior de suas residências 
durante a passagem dos 
veículos com as máquinas 
de nebulização pelos bair-
ros. O uso das máquinas 
para a nebulização contra 
o mosquito Aedes aegypti 
começou esta semana nos 
bairros com ocorrências 
de casos confirmados de 
dengue. Gurilândia e Água 
Quente são os primeiros 
bairros a serem nebuli-
zados contra o mosquito, 
que também é responsável 

pela transmissão da zika 
e chikungunya. As má-
quinas são instaladas na 
caçamba de camionetes, 
têm grande alcance e o seu 
emprego é de forma com-
plementar a nebulização 
com bombas costais pro-
movida pelos agentes do 
CAS (Controle de Animais 
Sinantrópicos). A passa-
gem dos veículos ocor-
re entre as 20h e 22h. 
Durante a passagem dos 
veículos, os moradores 
devem deixar as jane-
las abertas, porém é re-
comendado permanecer 

no interior das residên-
cias e cobrir alimentos. 
Desde o início do ano, 
foram 424 notificações 
de dengue em Taubaté, 
com 75 casos positi-
vos autóctones, um caso 
positivo importado, 
10 casos negativos e 338 
aguardando exames.O mu-
nicípio ainda tem o regis-
tro de cinco notificações 
de zika, que resultaram em 
um caso importado confir-
mado e quatro descartados. 
Existem dois casos sus-
peitos de chikungunya 
em análise este ano.

Taubaté: Nebulização 
requer cuidados da

população

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N°006/2016 – No dia 03/02/2016, o Sr. Prefeito ALEX EU-
ZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão, qual seja CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016, considerando a adjudica-
ção pelo Pregoeiro, à empresa: Transit Projetos e Serviços Ltda., na ordem de 21% sobre o valor da arrecada-
ção. Fica a empresa convocadas a assinar o Contrato no prazo legal a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 02/02/2016 e 02/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 175, Termo nº 6221
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DO NASCIMENTO MARCONDES e MARCELA MANCINI 
DE CAMPOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 23 de setembro de 1987, de profissão vigilante, esta-
do civil solteiro, residente na na Rua Antonio Luiz da Silva, nº 100, São Vicente de Paula, nesta cidade, filho 
de RAUL MARCONDES FILHO, falecido em Taubaté/SP na data de 13 de março de 2007 e de CARMEN 
SORAIA DO NASCIMENTO MARCONDES, 51 anos, nascida na data de 13 de dezembro de 1964, residen-
te e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Londrina/PR. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 13 de março 
de 1989, de profissão pedagoga, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOSÉ APARECIDO DE CAMPOS, 58 anos, nascido na data de 3 de janeiro de 1958, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de SONIA APARECIDA MANCINI DE CAMPOS, 58 anos, 
nascida na data de 28 de julho de 1957, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em 
Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 02/02/2016.

Tremembé, 3 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE COZINHA – 
COM EXPERIÊNCIA EM 
CULINÁRIA CHINESA
AJUDANTE DE SUSHIMAN
COZINHEIRA(O)
COZINHEIRA(O) –  
COM EXPERIÊNCIA EM
 CULINÁRIA CHINESA
DIVULGADOR
ELETRICISTA – P.C.D
ELETRICISTA DE AUTOS
EMPREGADA DOMÉSTICA
INSTALADOR DE ALARME/
CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
INSTRUTOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
MECÂNICO DE AUTOS
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROJETISTA – COM EXP. EM PROMOB
SUSHIMAN
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ 
TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE

Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO 

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h

Camiseta oficial do Carnaval 2016
de São Bento do Sapucaí

Linda e que ajuda. Não percam!

E você que quer aproveitar o Carnaval de São Bento 
do Sapucaí de maneira alegre e familiar, não pode per-
der as camisetas oficiais do “Tem Folia Na Montanha 
– Carnaval 2016”.
A camiseta, além de ser linda, tem o valor revertido 
para ajudar o Carnaval Sambentista.
Confiram os postos de venda:
-Norton Materiais Para Cosntrução;
-Galeria Pedra D’água;

-Restaurante Sabor da Serra;
-Taipa Restaurante;
-Loja do Dalo;
-Loja Angelical;
-Fama Kreps;
-Churros do Gringo;
-Lu Bella Boutique e Salão;
-Rosa Lingerie;
-Cores & Sabores / Casa do Artesão;
-Belíssima Studio;
-Loja do Guri;
-Casa Mirim Kids.

Não percam!!!
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A Escola Municipal do 
Trabalho de Taubaté abre 
no dia 3 de fevereiro as 
inscrições para o curso de 
Automação Pneumática 
Industrial. O curso é gra-
tuito e será ministrado no 
bairro Quinta das Frutas, 
na Escola Municipal Dou-
tor Avedis Victor Nahas. 
Os interessados devem 
comparecer pessoalmente 
na unidade Jaboticabei-
ras II, que fica na Avenida 
Marechal Arthur da Costa 
e Silva, 1555. Estão sen-
do oferecidas 20 vagas e 
o preenchimento é por or-
dem de chegada. O curso 

O Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
terça-feira (2), a primeira 
reunião ordinária do ano, 
no Palacete 10 de Julho, a 
partir das 18 horas. Como 
é praxe, a abertura da reu-
nião terá a apresentação 
dos hinos Nacional e Mu-
nicipal, seguida da seguin-

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
nebulizaram a Avenida do 
Povo neste final de semana 
para prevenir a ocorrência 
de focos do mosquito Ae-
des aegypti na passarela do 
samba de Taubaté. A ope-

Os Centros de Inclusão 
Produtiva – Telecentros 
estão com mais de 200 
vagas para diversos cur-
sos. Esta oportunidade de 
qualificação profissional é 
oferecida pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba com 
o apoio da Prefeitura. As 
vagas estão disponíveis 
nas unidades do Arareta-
ma, Campinas e Cícero 
Prado. Para se matricular 

de Automação Pneumática 
possui uma carga horária 
de 60 horas, com início no 
dia 15 de fevereiro e encer-
ramento no dia 11 de mar-
ço. As aulas acontecem de 
segunda a sexta-feira, das 
19h às 22h. Para frequen-
tar o curso, o candidato 
deve ter a idade mínima de 
16 anos e ter concluído o 
Ensino Fundamental. No 
ato da inscrição é neces-
sário apresentar originais 
e cópias do CPF, RG, e 
comprovantes de escolari-
dade e residência. O curso 
tem certificação do Senai 
e oferece ao aluno habi-

te pauta: leitura Ata da 5ª 
Reunião Ordinária 2015; 
solicitação para estudo de 
tombamento Usina Isa-
bel (proposta Conselho 
de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba); solicitação 
para estudo de Tomba-
mento Capela Sant’Ana, 
Bairro Santana (solici-
tação Ministério Publi-

ração foi realizada na ma-
nhã de sábado. O espaço 
será nebulizado novamen-
te na véspera do Carnaval, 
na noite de sexta-feira. A 
prioridade é aplicar o in-
seticida nos bueiros e ra-
los em toda a extensão da 

em algum curso é neces-
sário ir à unidade com o 
RG e comprovante de re-
sidência. Os moradores de 
Pindamonhangaba podem 
fazer um dos seguintes 
cursos: informática básica, 
rotinas administrativas, 
marketing pessoal, plane-
jamento e orçamento de 
finanças pessoais, desen-
volvimento profissional, 
montagem e manutenção 
de microcomputadores e 

lidades para identificar, 
monitorar e ajustar equi-
pamentos para automação 
pneumática, integrando 
tecnologias de acordo com 
normas técnicas, ambien-
tais, de qualidade e de 
segurança, e de saúde no 
trabalho. SERVIÇO: Es-
cola Municipal do Traba-
lho de Taubaté Curso de 
Automação Pneumática 
Industrial Local das inscri-
ções: unidade Jaboticabei-
ras II Endereço: Avenida 
Marechal Arthur da Cos-
ta e Silva, 1555. Horário 
para Inscrição: das 9h às 
11h Telefone: 3622-1170.

co Estado de São Paulo); 
Igreja São José Panteão 
Nacional,Planejamento 
de Trabalhos para apoio a 
capitação de recursos fi-
nanceiros para restauro. 
O tempo estimado da reu-
nião é de duas horas. Além 
dos integrantes titulares 
e suplentes do conselho, 
as reuniões são abertas a 
todos, que podem parti-
cipar enquanto ouvintes.

avenida. Os agentes tam-
bém estarão na Avenida 
do Povo durante as mati-
nês e desfiles, com ações 
de panfletagem e cons-
cientização contra o mos-
quito transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.

proshow. Além dos cursos 
oferecidos de modo pre-
sencial nas unidades do 
Centro de Inclusão Pro-
dutiva Telecentro, tam-
bém são oferecidos mais 
de 200 cursos gratuitos 
online em parceria com a 
ATN (Associação dos Te-
lecentros Nacional). As 
oportunidades podem ser 
vistas no site da prefeitura: 
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r

Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece curso 
gratuito de Automação 
Pneumática Industrial

Conselho de Patrimônio 
realiza primeira reunião 

do ano em Pinda

Taubaté Agentes
nebulizam Avenida

do Povo contra
Aedes aegypti

Telecentros oferecem 
mais de 200 vagas para 

diversos cursos em Pinda

Os interessados em se ma-
tricularem na EJA (Edu-
cação de Jovens Adultos) 
de Caçapava devem ficar 
atento aos prazos: nes-
te ano as matrículas se-
rão realizadas de 11 de 
fevereiro a 30 de março.
A idade mínima é de 14 
anos para quem vai cur-
sar as antigas 1ª a 4ª sé-
ries (EJA I). Para a EJA 
II, a idade mínima é 15 
anos para iniciar a antiga 
5ª série (o curso é conclu-
ído depois de terminada a 
antiga 8ª série). Cada sé-
rie completada correspon-
de a seis meses de curso.
É necessário levar os se-
guintes documentos: RG, 
certidão de nascimento 

ou casamento, compro-
vante de endereço e de-
claração de escolarida-
de ou histórico escolar.
O interessado deverá pro-
curar a escola em que 
pretende estudar e falar 
com o professor respon-
sável pelo curso. Na es-
cola Edmir Viana Moura, 
a matrícula deve ser fei-
ta na secretaria nos se-
guintes horários: das 8h 
às 11h, das 13h às 15h 
ou das 19h às 21h. A es-
cola é o núcleo central 
da EJA está localizada à 
rua José Pançoldo Binari, 
670, Jardim Shangri-lá.
O outros núcleos ficam 
nas escolas Reverendo 
Professor Eliel de Almei-

da Martins, à rua Proje-
tada, 400, na Vila Santa 
Isabel (Borda da Mata), 
Professor Aluísio França 
Barbosa, à rua Frei Sér-
gio, 110, (Parque Residen-
cial Eldorado), Professora 
Zélia de Castro Marques, 
na travessa Santa Cruz, 
200, (Caçapava Velha); 
na escola rural Durvalina 
Costa da Silva, na estra-
da da Germana e na Ruy 
Barbosa, situada na praça 
Pedro de Toledo (Centro).
A EJA é um dos cursos 
mantidos pela secretaria 
de educação do Municí-
pio de Caçapava. Outras 
informações pelo tele-
fone 3655-5171 (escola 
Edmir Viana de Moura).

Matrículas para a EJA 
devem ser feitas a partir 

de fevereiro em Caçapava

Programação carnaval Simpatia de Caçapava
Quinta (04/02)
Bloco Mario Sai do Armário, as 20h
Sexta (05/02)
Bloco Chitaiada, concentração às 20h, saída às 21h
Sábado (06/02)
Carnaval de Marchinha na Praça da Bandeira com a 
banda Gruiporão, das 20h à meia noite
Desfile dos Blocos a partir das 20h
Bloco do Pilão
Cabelo Colondo
Bloco do Coruja
Bloco do Perereca
Bloco G5
Domingo (07/02)
Matinê na Praça da Bandeira das 15h às 18h

Carnaval de Marchinha na Praça da Bandeira com a 
banda Gruiporão, das 20h à meia noite
Desfile do bloco das escolas de samba de caçapava 
(não haverá competição entre as escolas) 
Segunda-feira (08/02)
Matinê na Praça da Bandeira das 15h às 18h
Carnaval de Marchinha na Praça da Bandeira com a 
banda Gruiporão, das 20h à meia noite
Desfile dos Blocos e da Escola de Samba Unidos da Vila 
Menino Jesus a partir das 20h
Bloco do Sena
Bloco Filhos do Tuta
Bloco Cangaiada
Bloco do Pilão
Bloco Os Parças (primeira vez desfilando no carnaval)
Escola de Samba Unidos da Vila Menino Jesus
Terça-feira (09/02)
Matinê na Praça da Bandeira das 15h às 18h
Carnaval de Marchinha na Praça da Bandeira com a 
banda Gruiporão, das 20h à meia noite
Desfile dos Blocos a partir das 20h
Bloco do Pilão
Bloco do Perereca
Bloco do Coruja
Bloco do Pimenta (fechando o Carnaval Simpatia 2016)


