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A GAzetA dos Municípios

Sorteio define sequência 
para contratação de

artistas em Pinda

A equipe do Departamen-
to de Cultura da Prefeitura 
realizou, na quarta-feira 
(9), o sorteio aberto para 
a definição da ordem em 
que os artistas habilitados 
no chamamento público 
nº 4 (Cadastro de Artistas 
de Profissionais de Arte e 
de Cultura, para participar 
dos programas “Pinda em 
Cena”, “Cultura para To-
dos” e “Ceu das Artes”) 
serão contratados.
O chamamento público 
é uma oportunidade para 
que todos os artistas, de 
variados segmentos, pos-
sam trabalhar nos eventos 
desses programas da Pre-
feitura, sendo que a con-
tratação se dá sempre em 
sistema de rodízio. Para 
dar mais transparência 
ainda ao processo, foi re-
alizado o sorteio aberto, 
com a presença de dos ar-
tistas inscritos, que pude-
ram inclusive tirar todas as 
suas dúvidas.
Política pública: O sorteio 
foi realizado de maneira 

organizada, respeitando o 
horário marcado para cada 
modalidade. De acordo 
com informações do De-
partamento de Cultura, 
essa foi uma ação de polí-
tica pública, em que o De-
partamento deixa pronto, 
de maneira legal, a con-
tratação de artistas para o 
prazo de um ano. Com a 
nova administração assu-
mindo em janeiro de 2017, 
ficará a cargo dos novos 
gestores a criação de uma 
programação de eventos 
para que esses artistas se-
jam contratados. Contudo, 
legalmente, será necessá-
rio cumprir a sequência 
de contratações de acor-
do com a definição feita 
neste sorteio. Importante 
ressaltar que existe a pos-
sibilidade legal deste cha-
mamento público ser pror-
rogado para mais um ano.
Transparência: O Conse-
lho Municipal de Cultura 
acompanhou o processo, 
por meio de sua presiden-
te, Karina Lacorte, que 

explicou que o conselho é 
um órgão que vai além da 
administração municipal, 
e que terá continuidade 
no próximo ano com essa 
mesma diretoria. Por isso, 
ela se colocou à disposi-
ção de todos os artistas da 
cidade para orientação no 
que for necessário.
A presidente afirmou, ain-
da, que o conselho fará o 
controle por meio do Por-
tal da Transparência, de 
que a ordem estabelecida 
para a contratação seja 
cumprida. O resultado do 
sorteio está sendo publi-
cado neste site e também 
na edição desta sexta-feira 
no jornal Tribuna do Nor-
te, para que todos tenham 
acesso. O Departamento 
de Cultura fica no Palace-
te Visconde da Palmeira, 
Praça Barão do Rio Bran-
co, 22, ao lado da igreja  
São José e da agência cen-
tral dos Correios. Mais 
informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 
3642-1080.

Prefeitura de Tremembé
realiza ações no
Novembro Azul

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, está 
realizando uma série de 
atividades alusivas ao No-
vembro Azul nos ESFs e 
Centro de Saúde, são elas: 
trabalho de orientação, 
acolhimento, realização 

de testes rápidos de HIV, 
Sífilis, hepatites B e C.  
Nos dias 16, 17 e 18 de no-
vembro das 8h às 11h se-
rão oferecidos no em todas 
unidades de saúde; verifi-
cação de pressão arterial, 
glicemia capilar e índice 
de massa corporal (IMC).

A iniciativa tem o obje-
tivo de alertar os homens 
sobre a importância da  
prevenção e do diagnós-
tico precoce do câncer de 
próstata e outras doenças 
masculinas. A campanha 
termina no dia 30 de no-
vembro.

13° Salão Ubatuba de
Belas Artes no Sobradão 

do Porto
Exposição conta com 101 
obras de variados estilos. 
O Sobradão do Porto re-
cebe até 13 de novembro 
o 13° Salão Ubatuba das 
Belas Artes.
A exposição conta com 

101 obras de variados es-
tilos: pinturas, desenhos e 
esculturas.
Todas devidamente sele-
cionadas por artistas como 
Eliza Pires de Araújo, Pau-
lino Bernardes Gil Filho e 

Diogo Felipe Cruxên.
Horário: Segunda à sexta 
das 8h às 12h e das  14h 
às 22h Sábados e domin-
go das 18h às 22h Local: 
Sobradão do Porto Praça 
Anchieta, 32 – Centro
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PAT de Caraguá divulga
vagas para esta semana

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo.

Assistente de logística de 
transporte, Auxiliar de 
enfermagem, Auxiliar de 
pessoal, Confeiteiro, Cozi-
nheira doméstica, Mecâni-
co de automóvel, Motoris-
ta de furgão, Nutricionista, 
Operador de empilhadeira, 

Padeiro, Pizzaiolo, Pro-
fessor de administração, 
Professor de inglês, Serra-
lheiro de ferro e Vendedor 
pracista.  
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.

Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricio-
nistas explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns com-
ponentes do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as 
pessoas que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles 
devem ter no mínimo 25% de menos alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a 
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar 
que seu consumo deve ser controlado, já que o fato de terem menos calorias não se 
justifica o excesso de ingestão. Já a linha de diet foi elaborada para os diabéticos, 
que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.
***
A acupuntura é uma ciência milenar chinesa que utiliza agulhas muito finas para 
estimular o bom funcionamento do organismo. Para os orientais, o corpo humano 
é dividido em meridianos com cerca de dois mil pontos de acupuntura distribuídos 
entre eles. Cada um desses pontos está ligado a uma função do organismo que 
pode estar com alguma obstrução, interrompendo o fluxo de energias e causando 
doenças. Por meio da acupuntura, esses pontos recebem estímulos que atuam sobre 
o sistema nervoso central, que libera componentes químicos, tais como hormônios 
e neurotransmissores, que agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas 
correntes de acupuntura, entre elas a chinesa tradicional, a japonesa, a dos cinco 
elementos, a auricular e a manual coreana.

Humor

Tipos de salários (descubra o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário Brasil: você acha que um dia ele vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem ele.
Salário cebola: você pega, olha e hora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. Isso 
quando não atrasa pra assustar todo mundo.
Salário regime: com ele você come menos.
***
Um candidato chega numa cidadezinha do interior para fazer campanha e começa 
o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água tratada?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Vocês têm energia elétrica?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
O português queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pendurado. 
Aí um cara chegou e perguntou:
- O que é que você está fazendo?
- Eu estou tentando me suicidar.
- Olha, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, você tem 
que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti uma falta de ar e resolvi tirar.

Mensagens

Não se agaste com o ignorante, certamente, ele não dispões das oportunidades que 
iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas, fanatizadas que 
permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer 
prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável quem tem na 
maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro 
inseguro, ele talvez não possua o necessário, quando você detém excessos. Não se 
zangue com o ingrato, provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude 
aos que erram, seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de cor-
rigir-lo, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde 
voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio que você 
está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princí-
pio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
O Imperador, ao ver um senhor idoso plantando uma figueira perguntou-lhe que se 
ele esperava saborear os figos da árvore. O lavrador respondeu que se morresse an-
tes, seus filhos colheriam os figos, mas se vivesse para saborear os primeiros figos, 
gostaria de ser comunicado. Anos mais tarde, colhendo a primeira produção da 
figueira, o velho lavrador separa os melhores figos e corre ao palácio para presen-
teá-los ao Imperador, que ficou tão contente que mandou encher de ouro a pequena 
cesta em que se acomodava os figos. Um vizinho, com inveja do velho, resolveu 
fazer o mesmo. Preparou uma cesta bem maior de figos para levar ao Imperador, 
certo de que seria compensado com muito mais ouro. O Imperador não recebe o 
homem nem aceita os figos como presente, e mais, manda que os guardas atirassem 
os figos no seu corpo como se fossem pedras. Quando ele chega em casa e conta o 
castigo à mulher, ela o consola dizendo:
- Você é mesmo um homem de sorte. Pior se, em vez de figos, fossem cocos duros.

Pensamentos, provérbios e citações

Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.

A audácia cresce com o medo dos outros.

Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

Um amor pobre é aquele que se pode medir.

O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
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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 
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.
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Estrada do Marambaia 
recebe melhorias

em Caçapava

Secretaria promove
cursos para Cuidadores 
de Idosos em Caçapava

Equipe da secretaria 
de obras municipais de  
Caçapava executou ser-
viços de melhorias em 

O Município de Caçapava, 
por meio da secretaria de 
cidadania e assistência so-
cial, promoveu dois cursos 
para Cuidadores de Idosos 
a servidores municipais, 
trabalhadores do lares de 
idosos e usuários do Cras 

vários trechos da es-
trada Oscar Francis-
co de Sales (estrada do  
Marambaia), nes-

(Centros de Referência de 
Assistência Social) que 
desejam atuar na área de 
cuidados às pessoas da ter-
ceira idade.
Mais de 50 pessoas parti-
ciparam da capacitação, 
que aconteceu entre os 

ta segunda-feira, 7.  
Foram feitos nivelamento 
e limpeza do leito carro-
çável.

dias 27 de setembro e 27 
de outubro. Os participan-
tes receberam certificados 
de conclusão do curso, 
dado em parceria com o 
Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comer-
cial).

Prefeitura de Taubaté
altera sentido da rua 
Quintino Bocaiuva

A partir de sexta-feira, dia 
11, a Prefeitura de Tauba-
té altera o sentido de cir-
culação da rua Quintino 
Bocaiuva, no Centro. A 
via conta hoje com dois 

sentidos de circulação a 
partir do cruzamento com 
a rua Dr. Jorge Winther, e 
passará a ter sentido úni-
co, da rua Voluntário Pena 
Ramos para a praça Santa 

Terezinha. Esta alteração é 
pontual e visa melhorar o 
fluxo de veículos no local 
e organizar o trânsito da 
região da praça Santa Te-
rezinha.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 82, Termo nº 6432
Faço saber que pretendem se casar IVAEL DANTINO CORRÊA e TAÍS TA-
LITA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 30 de novembro de 1975, de profissão vigia, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado Rua José Higino Siqueira, nº 536, Jardim San-
tana, nesta cidade, filho de JOSÉ DANTINO CORRÊA, de 68 anos, nascido na 
data de 20 de agosto de 1948, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP e de LEONIDIA PEREIRA CORRÊA, de 64 anos, nascida na 
data de 4 de fevereiro de 1952, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de 
Taubaté/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 1 de setembro 
de 1993, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua 
Dilermando Oliveira Cornetti, nº 7, Araretama, Pindamonhangaba/SP, filha de 
ROBERTO DOS SANTOS, de 48 anos, nascido na data de 9 de junho de 1968, 
residente e domiciliado Pindamonhangaba/SP, natural de Pindamonhangaba/SP 
e de EDNÉIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, de 43 anos, nascida na data 
de 7 de março de 1973, residente e domiciliada Pindamonhangaba/SP, natural 
de Rolândia/PR. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE LIMPEZA
BARMAN
COZINHEIRO
CUMIM
GARÇON
OPERADOR DE CAIXA
RECEPCIONISTA DE RESTAURANTE
MOTORISTA  CARRETEIRO
MOTORISTA  CAMINHÃO TRUCK

TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS SÃO 
PARA TRABALHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUARAREMA E 
CAMPINAS. OS INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE PARA MORAR 
EM ALOJAMENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO: -RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodo-
viária Velha - TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

O Município de Redenção da Serra, pessoa jurídica de direito público, com sede 
à Av XV de novembro, 829, inscrita no CNPJ sob n.45.167.517/0001-08, represen-
tada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Ricardo Evangelista Lobato, no 
uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 
11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 04/2015, através da Secretaria Municipal de 
Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o período de doze 
meses Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) 
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no até 06 
de dezembro de 2016, às 08:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal, Setor der 
Licitações. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na 
sede da Prefeitura Municipal até o dia 05/12/2016, na Av. XV de Novembro, 829, 
Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no 
site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito 
Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tema: Matérias diversas em trâmite no Legislativo Municipal.

  A Câmara Municipal da Estância Climática de São Ben-
to do Sapucaí, em conformidade com os ditames da Lei Municipal 
nº 1.465/2010 e artigo 22, inciso XVIII da Lei Orgânica Municipal, 
torna público e convoca a população para participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, a ser realizada no dia 24 (vinte e quatro) de novembro 
de 2016, quinta-feira, às 14 (quatorze) horas, no Plenário desta 
Câmara Municipal, situado na Rua Sargento José Lourenço, nº 190, 
Centro, para apresentação e debate do Projeto de Lei nº 14/2016 
do Legislativo, que “Dispõe sobre denominação do Paço Municipal 
de São Bento do Sapucaí – Paço Municipal Prefeito Dr. José Boura-
beby”; do Projeto de Lei 250/2016 do Executivo, que “Altera o Art. 
2º da Lei Municipal nº 1687, de 18 de julho de 2014 e dá outras pro-
vidências.”; do Projeto de Lei 253/2016 do Executivo, que “Institui o 
Plano Municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, capítulo do 
Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências.”; 
do Projeto de Lei 254/2016 do Executivo, que “Institui o Regulamen-
to do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil da Estância Climática de São Bento do Sapucaí.”; do Projeto 
de Lei 255/2016 do Executivo, que “Dispõe sobre a normatização 
para o transporte de resíduos na Estância Climática de São Bento do 
Sapucaí.”; do Projeto de Lei 256/2016 do Executivo, que “Institui o 
Relatório de Gerenciamento de resíduos da construção civil e dá ou-
tras providências.” e do Projeto de Lei 273/2016 do Executivo, que 
“Declara como de expansão urbana a área de terreno que especifica, 
localizada no bairro do José da Rosa, Vila Nova, neste Município.”
  Os referidos Projetos encontram-se disponíveis para 
consulta na Secretaria da Câmara Municipal e no site <http://www.
camarasbs.sp.gov.br>.

São Bento do Sapucaí, 10 de novembro de 2016.

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Câmara

Ver. Mateus José da Silva
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Sala da Câmara – Rua Sargento José Lourenço, 190 – São Bento do Sapucaí – SP CEP. 12490-000    
 Telefax : (12) 3971-1144  -  e-mail: secretaria@camarasbs.sp.gov.br  - Site: www.camarasbs.sp.gov.br
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Escolas do Trabalho 
abrem inscrições para 
2.950 vagas em 2017

As Escolas do Trabalho 
de Taubaté realizam nos 
meses de novembro e de-
zembro, as inscrições para 
cursos profissionalizantes, 
cujas aulas terão início em 
fevereiro de 2017. Serão 
disponibilizadas 3.000 va-
gas nas áreas de: constru-
ção civil, gestão, beleza, 
artesanato, informática, 
idiomas, moda, automoti-
va, industrial e gastrono-
mia.
São várias opções de cur-
sos, gratuitos e de curta 
duração: Espanhol Básico 
e Intermediário, Inglês Bá-
sico e Intermediário, Ale-
mão Básico, Francês Bási-
co, Digitação, Informática 
Melhor Idade, Macramê, 
Bordado Hardanger, Pa-
tchaplique (iniciante), 
Cartonagem (iniciante), 
Decoupage, Feltro, Pin-
tura em Tecidos, Pintura 
em Tela, Tricô, Artesanato 
em Feltro (Boneca), Cor-
te e Costura, Reciclagem 
e Customização, Borda-
do em Fitas, Cabeleireiro, 
Penteados, Aperfeiçoa-
mento em Cabeleireiro, 

Manicure e Pedicure, Ma-
quiagem Social, Designer 
de Sobrancelhas e Unhas 
Artísticas.
Há cursos que são cer-
tificados pelo Senai, 
como: Eletricista Ins-
talador, Encanador,  
Automação Pneumática 
Industrial, Costura Indus-
trial, Desenho Técnico 
Mecânico, Funileiro de 
Brilho,  Pintor Automoti-
vo, Comandos Elétricos, 
Informática Básica, Inspe-
tor de Qualidade, Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar 
de Logística, Assistente 
Administrativo, Assistente 
de Departamento Pessoal, 
Excel Básico, Word Avan-
çado, Confeitaria e Panifi-
cação.
As vagas são preenchidas 
por ordem de chegada e 
cada curso tem uma data 
de inscrição. Em alguns 
cursos, as vagas são ocu-
padas por meio de sorteio 
e para participar é preciso 
chegar com 30 minutos 
de antecedência, como é 
o caso de Confeitaria, Pa-
nificação, Crochê, Borda-

dos Livres, Corte e Cos-
tura e Patchwork, Pintor 
Automotivo e Eletricista 
Instalador; realizados nas 
unidades I e II do bairro 
Jaboticabeiras e na Estiva.
A unidade do Areão terá 
como novidade para 2017, 
o curso de Barbeiro para 
maiores de 18 anos. São 
10 vagas disponíveis, que 
também serão preenchidas 
através de sorteio no dia 
13 de dezembro, a partir 
das 9h.
Para efetuar a inscrição, o 
candidato deve apresen-
tar cópias do RG, CPF e 
comprovantes de endereço 
e escolaridade. Como pré
-requisito é necessário ter 
idade mínima de 16 anos 
e ensino fundamental, mas 
alguns cursos exigem ida-
de mínima de 18 anos.
O curso de Digitação é o 
único que permite a ins-
crição para interessados a 
partir dos 14 anos.  Com 
o objetivo de realizar um 
ensino direcionado, exis-
tem turmas de Informática 
para adultos a partir dos 35 
anos.

Comércio de Taubaté 
deve contratar 1200

funcionários temporários 

Natal em Pinda: Sorteio de 
vagas para ambulantes

inscritos será dia 17

Cmei Santa Cecília de
Pinda encerra Projeto

Leitura com teatro

De olhos nas vendas do 
Natal, os comerciantes de 
Taubaté já começaram a 
selecionar funcionários 
temporários para reforçar 
o atendimento nas lojas. 
De acordo com o Sinco-
vat (Sindicato do Comér-
cio Varejista de Taubaté e 
região) devem ser abertos 
cerca de 1200 vagas na 
cidade, entre comércio de 
rua e shoppings.
O número é praticamente 
o mesmo de 2015. “O ano 
foi difícil para o comércio, 
mas começou a melhorar 
um pouco neste segundo 
semestre. O Natal deve ser 
a primeira data comemo-
rativa de 2016 a apresentar 
resultados positivos com 
relação ao ano passado, 
mas para isso os lojistas 
precisam reforçar o quadro 
de funcionários”, explica 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa aos am-
bulantes inscritos para o 
Natal 2016, que o sorteio 
das 80 vagas disponíveis 
será realizado no dia 17 de 
novembro, às 15 horas, no 
auditório da Prefeitura.

O Cmei – Centro Munici-
pal de Educação Infantil – 
Frei Reynaldo Nieborg, no 
bairro Santa Cecília, reali-
zou nesta semana o encer-
ramento do Projeto Leitu-
ra, cujo tema foi “Família, 
Escola e Leitura – uma 
parceria afetiva e efetiva 
na Educação Infantil”.
Para abrilhantar o evento, 
foi convidada a equipe da 
Brincarte Brinquedoteca, 

o presidente do Sincovat, 
Dan Guinsburg.
Mais de 50% das oportuni-
dades devem se concentrar 
nos setores de vestuário, 
tecidos e calçados. Entre 
os cargos mais requisita-
dos para este período estão 
o de vendedores, caixa, re-
positores de estoque, bal-
conistas e segurança.
Entre as características 
exigidas pelos lojistas 
para contratação estão 
dinamismo, flexibilida-
de de horário e facilidade 
para trabalhar com pes-
soas. Experiência ante-
rior no segmento para o 
qual o profissional está 
se candidatando também  
favorece a contratação, 
mas não é uma obrigato-
riedade.
Os candidatos devem en-
tregar os currículos direta-

É obrigatório aos am-
bulantes inscritos com-
parecerem ao sorteio; 
caso haja falta, será  
automaticamente cancela-
da a inscrição. A seleção 
dos vendedores ambulan-
tes de alimentação e brin-

que encenou para as crian-
ças a história de “João e 
Maria”. O evento foi aber-
to aos pais.
De acordo com a gestora 
da unidade, o projeto teve 
como base o Referencial 
Curricular Nacional para 
Educação Infantil, que 
afirma que a linguagem é 
um bem cultural e é através 
dela que o pensamento hu-
mano se organiza. “Assim 

mente nas lojas. “A partir 
do momento que a pessoa 
traz o currículo pra mim,  
a gente faz um pente fino 
ali, na hora mesmo. Ava-
liamos o comportamento, 
se a pessoa está vestida 
adequadamente e se o cur-
rículo está apresentável”, 
comenta o gerente do O 
Lojão Magazine, Antonio 
Pereira.
Segundo o Sincovat, cer-
ca de 15% dos funcioná-
rios acabam efetivados 
após o período do Natal.  
“É uma ótima oportuni-
dade para quem está en-
trando. Basta encarar com  
bastante seriedade e aten-
der bem os clientes para 
aproveitar as vagas efeti-
vas que acabam surgindo, 
pois ninguém dispensa 
um bom funcionário”, diz 
Dan.

quedos será feita por or-
dem de sorteio.
Após o sorteio, a entrega 
das licenças será realiza-
da no período de 23 a 30 
de novembro, no Setor de 
Fiscalização de Posturas 
da Prefeitura.

sendo, é preciso garantir 
a constituição de sujeitos 
falantes por meio das brin-
cadeiras, cantigas, rodas 
de histórias, trabalhando 
a expressividade intencio-
nalmente. E foi com essa 
finalidade que este projeto 
foi desenvolvido”, expli-
cou, parabenizando a toda 
a equipe do Cmei e aos 
pais pela parceria firmada 
neste ano letivo. 


