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Projeto Guri abre inscrições 
para Grupos de Referência

Interessados podem se ins-
crever de 7 a 27 de novem-
bro. Depois de alguns anos 
de estudo, chega a hora de 
aprimorar o conhecimento 
musical, melhorar a téc-
nica e ampliar o repertó-
rio. Essa é a função dos 
Grupos de Referência do 
Projeto Guri – programa 
mantido pela Secretaria da 
Cultura do Estado –, que 
abrem processo seletivo 
para 371 vagas, de 7 a 27 
de novembro. As inscri-
ções serão feitas pelo site  
www.projetoguri.org.br/
programadebolsas.
A seleção, voltada a alunos 
e ex-alunos, é feita anual-
mente por meio de testes 
práticos e entrevistas co-
ordenadas pelos profissio-
nais da Amigos do Guri. 
Os mais pontuados rece-
bem por 10 meses uma 
bolsa que custeia despesas 
com transporte e manu-
tenção dos instrumentos, 
entre outras, viabilizando 
a participação do aluno 
em apresentações e incen-
tivando o seu desenvol-
vimento musical. A cada 
ano há um novo processo 
seletivo.
Os guris em estágio mais 

avançado de aprendiza-
do têm a oportunidade, 
desde 2010, de integrar 
um dos 12 Grupos de Re-
ferência do Projeto Guri 
distribuídos pelo Estado. 
São orquestras, camera-
tas, bandas, coros, grupo 
de percussão, entre ou-
tras formações musicais 
que servem de modelo e 
incentivo para todos os 
alunos do Projeto Guri. 
O objetivo é proporcionar 
aos alunos de maior des-
taque a execução de obras 
originais e arranjos mais 
elaborados escritos para as 
diferentes formações.
Os Grupos de Referência 
também se apresentam 
com nomes consagrados 
do meio artístico nos pal-
cos mais importantes do 
cenário musical brasileiro. 
Os Grupos estão distri-
buídos por todo o Estado 
de São Paulo de forma a 
oportunizar democratica-
mente o acesso aos estu-
dantes de música interes-
sados no aprimoramento 
musical.
Presentes nas cidades de 
Araçatuba, Bauru, Franca, 
Itaberá, Jundiaí, Lorena, 
Ourinhos, Presidente Pru-

dente, Santos, São Carlos, 
São José do Rio Preto e 
Sorocaba, os Grupos de 
Referência ensaiam nos 
polos do Guri duas vezes 
por semana e são forma-
dos por alunos da região 
em que estão estabeleci-
dos. O repertório abrange 
diferentes estilos musicais 
e épocas, do erudito ao po-
pular.
Aos integrantes dos Gru-
pos de Referência são 
oferecidos empréstimo de 
instrumentos, a participa-
ção em projetos especiais 
e eventos com artistas con-
vidados, além de uma bol-
sa auxílio para os alunos 
com melhor desempenho 
na seleção. Anualmente, o 
Projeto Guri oferece mais 
de 400 vagas, distribuídas 
conforme as variadas for-
mações. 
Vagas oferecidas 226 Bol-
sas Performance (12 a 20 
anos – para alunos e ex
-alunos do Projeto Guri)
35 Bolsas Aprendiz (16 a 
21 anos – para alunos e ex
-alunos do Projeto Guri)
110 Bolsas sem Auxílio 
Financeiro (08 a 18 anos – 
só para alunos do Projeto 
Guri)

Pindamonhangaba recebe academia adaptada 
para pessoas com deficiência

Em outubro, Pindamo-
nhangaba recebeu uma 
academia adaptada para 
pessoas com deficiência, 
que está localizada no 
Centro Esportivo “Zito”, 
em Moreira César.
A academia conta com 
máquina de tríceps, má-
quina de bíceps, máquina 
supino vertical, máquina 
remada sentado, máqui-
na abdominal, máqui-
na twist, jogo de barras, 
jogo de barras paralelas, 

máquina giro de punho e 
bicicleta de mão.
“É importante criar equi-
pamentos para pessoas 
com necessidades espe-
ciais, tendo em vista a in-
clusão de todos na pratica 
de atividade física”, afir-
ma o Secretário de Espor-
tes da Prefeitura.
Pindamonhangaba foi 
escolhida pelo Governo 
do Estado para receber a 
academia, que não teve 
custo algum para a Pre-

feitura. Foi necessário 
apenas o preparo do ter-
reno para que pudesse ser 
instalada.
Este projeto é do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Esta-
do dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, e  
beneficia o município, 
que pode proporcionar a 
todos a oportunidade da 
prática de atividade físi-
ca.

Papai Noel chega
ao Taubaté

Shopping durante
o feriado

Bom velhinho aterrissa de 
helicóptero no dia 15 de 
novembro, inaugura deco-
ração de Natal e promove 
um dia repleto de diversão
É possível notar que o 
Natal está se aproximan-
do: os lugares já come-
çaram a ganhar as cores  
e decorações típicas da 
data, enfeites e presentes 
ocupam cada vez mais es-
paço nas vitrines e as pes-
soas já estão planejando o 
que farão durante o perío-
do. E o Taubaté Shopping 
também já tem data mar-
cada para entrar no clima 
natalino. 
Seguindo a tradição, o 
Papai Noel do centro de 
compras chegará de heli-
cóptero em um dia reple-
to de atrações e atividades 
gratuitas. A festa acontece 
no feriado desta terça, dia 

15 de novembro, a partir 
das 9h, no estacionamento 
do shopping. 
O dia será marcado por 
muita diversão, com brin-
quedos como tobogã com 
escalada, castelo pula-pu-
la, cama-elástica e brinque-
dões infláveis. A música 
fica por conta da FAMUTA  
(Fanfarra Municipal de 
Taubaté), reconhecida 
mundialmente. 
O público poderá contar 
também com a distribui-
ção gratuita de pipocas e 
algodão-doce. Para animar 
ainda mais o evento, diver-
sos personagens estarão 
presentes, como os super
-heróis Homem-Aranha, 
Hulk, Capitão América, 
Homem de Ferro e Thor, 
além das princesas Branca 
de Neve, Ana, Elsa, Cin-
derela e Merida e dos que-

ridinhos Minions e Olaf.
Decoração terá como tema 
“Os pinguins de Madagas-
car”
Na terça também será 
inaugurada a decoração 
de Natal do Taubaté Sho-
pping. O tema deste ano 
são “Os pinguins de Ma-
dagascar” e o espaço mon-
tado na praça de eventos 
será totalmente interativo e 
disponibilizará diferentes  
atividades durante todo o 
período de fim de ano. Já 
o bom velhinho receberá 
o público em seu trono, 
em frente à Lojas Per-
nambucanas, até o dia 24 
de dezembro. Ele tirará 
fotos com a criançada de 
segunda a sábado, das 13h 
às 21h, aos domingos e fe-
riados, das 13h às 20h, e 
no dia 24 de dezembro até 
às 18h.
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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.

PEC 241: entenda as
polêmicas da emenda que

limita o gasto público

A medida vem causando 
muita polêmica por estabele-
cer um teto para o crescimen-
to das despesas do governo 
federal e, assim, congelar os 
gastos durante 20 anos e alte-
rar o financiamento da saúde 
e da educação no Brasil.
Por um lado, a PEC é consi-
derada necessária para redu-
zir a dívida pública do país - 
que está em 70% do Produto 
Interno Bruto (PIB, a soma 
das riquezas produzidas) - e 
tirar a economia da crise fis-
cal. Por outro, é vista como 
muito rígida e acusada por 
criticos de ameaçar direitos 
sociais.
Afinal, o que está em jogo 
com a aprovação do texto? 
O que diz a PEC?
A PEC 241 fixa para os três 
poderes - além do Ministério 
Público da União e da De-
fensoria Pública da União - 
um limite anual de despesas. 
Segundo o texto, o teto será 
válido por vinte anos a partir 
de 2017 e consiste no valor 
gasto no ano anterior corrigi-
do pela inflação acumulada 
nesses doze meses.
A inflação, medida pelo indi-
cador IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo), é a desvalorização 
do dinheiro, ou seja, o quan-

to ele perde poder de compra 
em determinado período.
Dessa forma, a despesa per-
mitida em 2017 será a de 
2016 mais a porcentagem 
que a inflação “tirou” da mo-
eda naquele ano. Na prática, 
a PEC congela as despesas, 
porque o poder de compra 
do montante será sempre o 
mesmo.
Caso o teto não seja cumpri-
do, há oito sanções que po-
dem ser aplicadas ao gover-
no, inclusive a proibição de 
aumento real para o salário 
mínimo.
Mais do que colocar as con-
tas em ordem, o objetivo da 
PEC, segundo o ministro 
da Fazenda, Henrique Mei-
relles, seria reconquistar a 
confiança dos investidores. 
A aposta da equipe econô-
mica é que a medida passe 
credibilidade e seja um fator 
importante para a volta dos 
investimentos no Brasil, fa-
vorecendo o crescimento.
O teto ameaça saúde e edu-
cação?
Um dos principais questio-
namentos é que, ao congelar 
os gastos, o texto paralisa 
também os valores repassa-
dos às áreas de saúde e edu-
cação, além do aplicado em 
políticas sociais. Para esses 

setores, a regra começa a va-
ler em 2018, usando o parâ-
metro de 2017.
A mudança foi incluída no 
relatório feito pelo deputado 
Darcísio Perondi (PMDB
-RS), relator da proposta na 
comissão especial da Câma-
ra.
Segundo os críticos, tais 
restrições prejudicariam a 
qualidade e o alcance da 
educação e da saúde no país.  
Hoje, os gastos com esses 
segmentos podem crescer 
todo ano. As despesas com 
saúde, por exemplo, rece-
beram um tratamento dife-
renciado na Constituição de 
1988, a fim de que ficassem 
protegidas das decisões de 
diferentes governos.
A regra que vale hoje é que 
uma porcentagem mínima 
(e progressiva) da Receita 
Corrente Líquida da União 
deve ir para a saúde. Essa 
porcentagem, de 13,2% nes-
te ano, chegaria a 15% em 
2020. Como a expectativa 
é de que a receita cresça, 
o valor repassado também  
aumentaria.
No relatório da PEC, esses 
15% foram adiantados para 
2017 e então ficariam con-
gelados pelo restante dos 20 
anos.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 82, Termo nº 6433
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS MADONA e IANI CRISTINA 
DOS REIS NUNES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé - SP, nascido em 5 de outubro de 1982, de profissão autônomo, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Dr. Urbano Figueira, nº 132, Vila 
Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de LAERTE DONIZETI MADONA, 
de 59 anos, nascido na data de 20 de julho de 1957, residente e domiciliado 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de BENEDITA FATIMA MADONA, de 
55 anos, nascida na data de 15 de agosto de 1961, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Belo Horizonte - MG, 
nascida em 24 de dezembro de 1988, de profissão autônoma, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
PAULO MIGUEL NUNES, de 50 anos, nascido na data de 25 de agosto de 
1966 e de LENILDES PIMENTA DOS REIS, de 47 anos, nascida na data de 
15 de agosto de 1969, residentes e domiciliados em Ubatuba/SP, naturais de 
Governador Valadares/MG. 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
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Reuniões sobre Zoneamento 
Ecológico Econômico do LN 

acontecem em Ubatuba

ABC Transportes patrocina
13ª edição da Paralimpíada 

de Taubaté

A Prefeitura de Ubatuba 
e a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente organizam 
uma serie de reuniões in-
formativas para a popula-
ção sobre o Gerco (Geren-
ciamento Costeiro), que 
inclui a revisão do Decreto 
49.215/2004 do Zonea-
mento Ecológico-Econô-
mico do setor costeiro do 
Litoral Norte paulista.
De acordo com a Secre-
taria de Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, 
o objetivo é promover um 
diálogo proporcionando 
um maior entendimento 
dos moradores para que 
eles participem diretamen-
te do processo e da audi-
ência pública de forma 
mais qualificada. Es1sa 
Lei Estadual é referente 
aos quatro municípios do 
Litoral Norte: Ubatuba, 
Caraguatatuba, São Se-
bastião e Ilhabela. Cada 
cidade vai sediar uma au-
diência pública para facili-
tar a participação popular. 
Em Ubatuba, a audiência 
acontece na segunda-fei-
ra, 24 de outubro, a partir 
das 17 horas no auditório 
da Unitau (Itaguá). Encon-
tros: A primeira reunião 
aconteceu na tarde desta 
segunda-feira, 17, na sede 
do Instituto de Previdên-

Empresa fornece mais de 
500 camisetas para alunos 
que participam do torneio
Reforçando seu com-
promisso social, a ABC 
Transportes patrocina a 
13ª edição da Paralimpía-
da de Taubaté, disputada 
por alunos com deficiên-
cia, que acontece entre os 
dias 7 e 11 de novembro. 
A empresa de transporte 
urbano, associada ao Bus-
Vale, fornece mais de 500 
camisetas para estudantes 
que participam da compe-
tição, realizada anualmen-
te no colégio EMEEIF 
Madre Cecília.
O intuito do torneio é in-
tegrar as escolas de educa-
ção especial da região do 
Vale do Paraíba, promo-
vendo as potencialidades 
dos participantes, além de 
chamar a atenção de toda 

cia Social de Ubatuba e 
contou com a participação 
de representantes da praia 
do Perez. No período da 
noite, foi a vez da comu-
nidade da praia Sete Fon-
tes. Na terça-feira, 18, os 
encontros contemplaram 
os moradores do Quilom-
bo da Caçandoca e comu-
nidade do Ubatumirim. 
Walquiria Imamura Picoli, 
procuradora do Ministério 
Público Federal, destacou 
aos moradores que o mais 
importante é analisar as 
consequências da norma 
no local onde vivem. “O 
que isso vai trazer de bom 
e de ruim?  Nenhuma es-
colha é plenamente bené-
fica ou integralmente ma-
léfica. Tudo tem seu lado 
bom e ruim e vocês tem 
que ver qual a melhor op-
ção”, disse. Taiana Olivei-
ra, representante dos mo-
radores da praia do Perez, 
agradeceu a oportunidade 
de participação, pois es-
clareceu diversas dúvidas 
sobre a influência do Ger-
co na vida dos habitantes 
da comunidade.
O trabalho: Há sete anos, 
um grupo setorial que 
possui 24 representantes 
(composto por membros 
do Governo do Estado, 
profissionais da área e so-

sociedade para ações in-
clusivas. As modalidades 
incluem o vôlei, natação, 
tênis de mesa, basquete, 
queimada, futsal, entre ou-
tras. Em 2016, é a quarta 
vez que a ABC Transpor-
tes patrocina a competi-
ção.
“Acreditamos na impor-
tância da inclusão social e 
procuramos sempre con-
tribuir de forma ativa com 
ações inclusivas. Esse tipo 
de iniciativa é muito ne-
cessária para a construção 
e controle da autoestima, 
favorecendo os proces-
sos de sociabilidade das 
pessoas com deficiência”, 
afirma Manoel Adair dos 
Santos, diretor executivo 
da ABC Transportes.
Além da escola munici-
pal Madre Cecília, parti-
cipam do evento a APAE 

ciedade civil), eleitos le-
galmente por meio de edi-
tal,  vem trabalhando na 
revisão do Decreto.
“Talvez Ubatuba seja a 
cidade que, sem nenhum 
demérito às outras, mais 
promoveu debates –  até 
por ter lançado mão de 
utilizar o Conselho Muni-
cipal de Meio Ambiente 
no processo de revisão e 
trabalho junto às comu-
nidades. Essa atitude, em 
nosso olhar como Estado, 
facilitou a relação com as 
comunidades e a socie-
dade civil, diminuindo os 
conflitos”, explicou Gil 
Scatena, representante da 
Secretaria de Meio Am-
biente do Estado. Audi-
ência: Quatro audiências 
serão realizadas, mas to-
das deliberam sobre o ter-
ritório como um todo. A 
reunião é conduzida pelo 
Consema- Conselho Es-
tadual de Meio Ambien-
te. Haverá uma exposição 
técnica bem detalhada 
sobre o instrumento,  se-
guida pela participação de 
autoridades e sociedade 
civil.  Os interessados em 
apresentar sugestões de-
vem fazê-las oralmente ou 
apresentá-las em forma de 
documento durante a audi-
ência.

Taubaté, APAE Pindamo-
nhangaba, APAE Caçapa-
va, APAE Guaratinguetá, 
ASSID e EMEF Edmir 
Viana de Moura (Caçapa-
va), CEEP de Tremembé, 
Centro de Convivência e 
escolas especializadas.
Serviço
Data: 7 a 11 de novembro
Local: EMEEEIF Madre 
Cecília, Av. Francisco Al-
ves Monteiro, s/nº - Novo 
Horizonte - Taubaté
Horário: a partir das 8h30
Sobre a BusVale
Com foco e compromisso 
com a mobilidade urbana, 
a BusVale foi criada para 
servir como a nova marca 
institucional da AVETP 
(Associação Vale Paraiba-
na das Empresas de Trans-
portes de Passageiros), que 
atua há mais de 25 anos na 
região.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - Pregão Presencial nº 02/16 
A Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público aos in-
teressados, que o Edital de abertura do Pregão Presencial nº 02/16, 
visando à aquisição de Equipamentos de Informática: Computa-
dor, Adaptador Wireless, Licença, fone e scanner foi RETIFICA-
DO para que o Tipo de Licitação por “Menor Preço Global”, passe a 
ser por “Menor Preço por Item”. Ficam mantidos os demais itens do 
Edital e fica mantida a data e horário da Sessão Pública. O Edital 
de Retificação pode ser acessado no site: www.camarasbs.sp.gov.br. 
Lucas José Ribeiro - Pregoeiro. Paulo Cândido Ribeiro – Presidente 
da Câmara.

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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Pindamonhangaba
terá 1º Encontro de

Grupos Teatrais

Programação Final
de Semana em

Pindamonhangaba

Seis grupos teatrais da ci-
dade se apresentam no 1º 
Encontro de Grupos Tea-
trais de Pindamonhanga-
ba, que será realizado de 
15 a 19 de novembro, no 
Teatro Galpão. As apre-
sentações serão gratuitas 
e os ingressos deverão ser 
retirados na bilheteria do 
teatro uma hora antes de 
cada apresentação.
O evento está sendo orga-
nizado pelo Departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
com o intuito de dar opor-

tunidade para os grupos 
da cidade apresentarem 
seu trabalho e para o pú-
blico de Pinda e região de 
conhecerem a produção 
teatral local. Participam 
da mostra os grupos Cia 
Dona Yvone, Grupo Zi-
riguidum, Teatro Família 
Dom Bosco, Cia Tesperia-
na IA3 e Cia Anti-Horário 
de Teatro.
A mostra terá ainda a apre-
sentação do espetáculo 
“Depois do Nada”, com 
Gabriela Mellão, inte-

grante do Circuito Cultu-
ral Paulista – parceria da 
Prefeitura com o Governo 
do Estado.  Também com 
entrada gratuita. Solidarie-
dade A entrada para o 1º 
Encontro de Grupos Tea-
trais de Pindamonhangaba 
é gratuita, contudo, as pes-
soas que quiserem podem 
fazer a doação de 1 kg de 
alimento no momento de 
retirada de seu ingresso 
na bilheteria. As doações 
serão entregues para a ins-
tituição Casa do Caminho.

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.


