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A GAzetA dos Municípios

Alunos da Rede se  
destacam em  

apresentação com a 
BAMUTRE na Festa da  

Paróquia São José

Moradores do Crispim 
recebem recapeamento 

de asfalto

2ª etapa da Corrida de 
Rua abre inscrições  

em Pinda

Nessa semana, na Festa da 
paróquia São José, nossos 
alunos da Rede Munici-
pal fizeram um bela apre-
sentação com a BAMU-
TRE- Banda Musical 
Estudantil de Tremembé.
A BAMUTRE já tem 15 
anos de formação no mu-
nicípio, a partir de 2015 
passou a se chamar Ban-
da Musical Estudantil 
de Tremembé, e tem a 
coordenação do Proje-
to Fazendo Arte da Se-
cretaria de Educação.
Sob a regência do Maestro 
Gustavo Migoto (ex- alu-

Os moradores de cinco 
ruas da parte antiga do 
Crispim participaram de 
uma reunião com o pre-
feito e equipe, além de 
vereadores, nessa semana. 
O encontro foi solicitado 
pelos moradores e o prin-
cipal assunto da pauta foi 
o recapeamento das ruas: 
Agostinho San Martim 
Filho, Dr. Rodrigo Ro-
meiro, Argemiro Cipria-

A 2ª etapa do Circuito 
Corrida de Rua será rea-
lizada no dia 22 de maio, 
no Vale das Acácias, em 
Moreira César. A larga-
da será às 8h30, na Praça 
Santa Rita, próxima ao 
posto do Polícia Militar.
As inscrições são gra-
tuitas e começam nesta 
quinta-feira (12), para 
moradores de Pinda que 
participaram da primeira 
etapa. Eles terão quinta 
e a sexta-feira para con-
firmarem, no CT Luis 
Caloi, sua participação 
nessa nova competição.
Na segunda-feira (16) 
e terça-feira (17), esta-
rão abertas as inscrições, 
no CE “Zito”, somen-
te para as pessoas que 
moram em Pin-

no do Fazendo Arte) conta 
com 50 componentes, que 
são alunos vindos das es-
colas Centro Educacional, 
Emília de Moura, Maria 
Dulce, Jerônimo, Ernani 
Giannico, com partici-
pação de alunos das es-
colas estaduais Manuel 
Cabral e Amália Patto.
Na Festa os alunos toca-
ram cerca de obras e fo-
ram muito aplaudidos por 
todos. Para as apresenta-
ções os alunos ensaiam 
09 horas, o reconheci-
mento de tanto trabalho e 
dedicação estão nos 

no de Oliveira, Nicolau 
Martins Granato e Major 
Mário Agnelo Lacerda.
Além do recapeamento, 
os moradores solicita-
ram lombadas, podas de 
árvores, troca de lâm-
padas de alguns postes, 
entre outras melhorias.
As obras de recapeamento 
do asfalto tiveram início 
na sexta-feira (6), com a 
preparação das ruas para 

d a m o n h a n g a b a .
Na quarta-feira (18), tam-
bém no Zito, continuam 
as inscrições para os mo-
radores de Pinda e ini-
ciam-se as confirmações 
para os corredores de ou-
tras cidades que partici-
param da primeira etapa. 
E na quinta-feira (19), 
no Zito, as inscrições es-
tarão abertas a todos, 
caso ainda haja vagas.
A Secretaria de Esportes 
da Prefeitura destaca que 
são 600 vagas, que as ins-
crições serão presenciais, 
e ocorrerão somente até as 
vagas serem preenchidas.
Para se inscrever, as pes-
soas de Pinda deverão 
apresentar comprovante 
de endereço e RG. As de-
mais, somente RG. Im-

prêmios já recebidos em 
2014 receberam Troféu 
concurso de Bandas e 
Fanfarras de Taubaté e em 
2015 conquistaram 1º co-
locado como Banda Show 
no Festival de Bandas 
e Fanfarras de Taubaté.
A BAMUTRE se apre-
sentará no dia 15 de maio 
no Festival de Bandas e 
Fanfarras de Taubaté e 
dia 21 de maio abrilhan-
tará a Festa do Arroz de 
Tremembé. Estão todos 
convidados a prestigiar 
os tão talentosos alu-
nos de nossas escolas.

receber o piche. De acor-
do com informações da 
Secretaria de Obras da 
Prefeitura, está sendo uti-
lizado asfalto CBUQ (à 
quente), garantindo maior 
durabilidade do servi-
ço. Durante o recapea-
mento, as ruas também 
receberão as lombadas 
solicitadas, assim 
como pintura da si-
nalização de trânsito. 

portante destacar que cada 
corredor poderá fa-
zer somente sua inscri-
ção e de mais duas pes-
soas – e não mais de 
cinco pessoas, conforme 
foi na primeira etapa.
O tradicional Circuito de 
Corrida de Rua de Pin-
damonhangaba é sempre 
um grande sucesso de 
participação e as inscri-
ções costumam se esgotar 
rapidamente. Neste ano, 
serão quatro etapas, sendo 
mais duas no segundo se-
mestre.   O Circuito con-
templa 10 categorias, de 
acordo com a idade dos 
participantes. O intuito 
da Prefeitura é fomentar a 
atividade física em busca 
de mais saúde e qualidade 
de vida para a população. 

Setor de Documentos 
da Prefeitura de  
Ubatuba supera  

expectativa em 2016 
Secretaria de Cidada-
nia e Desenvolvimen-
to Social atende 900 
pessoas em 4 meses
O Setor de Documentos 
da Prefeitura de Ubatuba 
superou todas as expec-
tativas e atendeu cerca de 
900 pessoas nos quatro 
primeiros meses de 2016.
Cerca de 600 cidadãos 
vieram para regularizar 
o RG, 50 para segunda 
via do CPF, 50 para Bo-
letim de Ocorrência, 150 
para solicitações de Cer-
tidões de Nascimento, 

Casamento e Óbito e apro-
ximadamente 150 usuá-
rios para informações de 
como tirar documentos.
Segundo a equipe da 
Secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social, 
a iniciativa é importante 
para trazer dignidade às 
pessoas e a maioria das 
instituições estaduais e 
federais, por exemplo, 
não aceitam o RG de-
pois de cinco anos de sua 
retirada em função da 
mudança física e da de-
terioração pelo tempo.

“Não há lei sobre isso, 
mas os órgãos acabam 
alegando fatores diferen-
tes para não aceitarem os 
documentos. Portanto, 
é fundamental as pesso-
as estarem atentas e es-
tamos à disposição para 
ajudá-las”, comenta Alex 
Viera, diretor de apoio aos 
conselhos da secretaria.
A SCDS está localizada à 
rua Paraná, 375, Centro.
Para obter mais in-
formações, entre em 
contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3834-3516.
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Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia: medo de tomar banho
Ambulofobia: medo de andar
Anuptafobia: medo de ficar solteiro
Biofobia: medo da vida
Corofobia: medo de dançar
Deipnofobia: medo de jantar
Dipsofobia: medo de beber
Dromofobia: medo de cruzar ruas
Eremofobia: medo de ficar só
Ergasiofobia: medo de trabalhar
Falacrofobia: medo de ficar careca
Filemafobia: medo de beijar
Fonofobia: medo da própria voz
Fronemofobia: medo de pensar
Gamofobia: medo de casar
Geliofobia: medo de rir
Gerascofobia: medo de envelhecer
Heterofobia: medo do sexo oposto
Hipnofobia: medo de dormir
Latiofobia: medo de falar
Lissofobia: medo de ficar louco
Megeirocofobia: medo de cozinhar
Moloxofobia: medo de amar
Nidofobia: medo da nudez
Obsesofobia: medo de engordar
Oneirofobia: medo de sonhar
Pantofobia: medo de todas as fobias
Pedofobia: medo de crianças
Penterofobia: medo da sogra ou do sogro
Sitofobia: medo de comida
Socerafobia: medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia: medo dos parentes
Tafofobia: medo de ser enterrado vivo
Uiofobia: medo dos próprios filhos

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas!
- Ué, um cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho que olhar nele pra ver...
*** 
O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de dois 
anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu convencê-la 
a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta?  Tudo bem?
- Tudo bem,uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma notícia boa e uma ruim!
- Lamento, estou no meio de uma reunião super tensa, mas me diz só a notícia boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!
***
Maria estava muito triste, mas muito triste, mesmo. Vivia chorosa, andando pela casa 
até que um dia Manoel perguntou:
- Ô Maria! O que acontece com você?
- Eu estou muito desolada com a sua falta de interesse no nosso casamento, Manoel!
- Por que Maria?
- Sabes de uma coisa? Você não me procura mais, Manoel!
- Ai, é isso? Eu sei que não te procuro, Maria... mas tu também não te escondes!

Mensagens

Lição de vida

A vida pode não ser justa, ma ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê somente o 
próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando alguém. Não 
esqueça, pague mensalmente seus cartões de crédito. Você não tem que ganhar todas 
às vezes, aprenda a perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. 
Guarde para a aposentadoria: comece com seu primeiro salário. Faça as pazes com o 
passado e ele não atrapalhará seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare sua vida com a dos outros, pois você não sabe como é a 
jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segredo, você não deveria entrar 
nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, bonita e alegre. Quando se trata do 
que você ama na vida, nunca aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não 
espere pela velhice. Ninguém mais é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais míngüem. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam de você 
não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao tempo. Não impor-
ta quão boa ou ruim seja uma situação, ela mudará. Não se leve muito a sério, pois 
ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhecer ganha da alternativa de morrer 
jovem. A inveja é uma perda de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor 
ainda está por vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
A razão fala e o sentido morde.
Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.

MISCELÂNEA

PSF Jardim Eloyna realiza 
aulas de patch apliquê  

em Pinda

O grupo de artesanato do 
PSF Jardim Eloyna rea-
liza aulas de patch apli-
quê quinzenalmente, nas 
terças-feiras, às 14 horas, 
no posto de saúde. Nos 
encontros, as mulheres 

podem aprimorar sua cria-
tividade e aprender sobre 
essa arte e trocar experi-
ências sobre o cotidiano.
O artesanato acon-
tece há cerca de um 
ano e conta com cinco 

participantes. As mulhe-
res trabalham sua habi-
lidade artística usando a 
técnica do patch apliquê 
e algumas usam o arte-
sanato produzido como 
uma nova fonte de renda.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 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.

Atletas de Pinda se  
destacam no Circuito  

Rei e Rainha do  
Mar em Ubatuba

Atletas de Pinda participa-
ram de mais uma edição 
do Circuito Rei e Rainha 
do Mar, que aconteceu 
no essa semana, em Uba-
tuba. As maratonas foram 
realizadas na praia do 
Perequê Açu e reuniram 
atletas de todo o país, in-
cluindo atletas de elite 
que estarão representando 
o Brasil nas Olimpíadas.
Pindamonhangaba esteve 
bem representada com ex-

celentes resultados. O atle-
ta Luis Alberto Miranda 
– Betinho alcançou o 1º lu-
gar no Sprint, 1 km de na-
tação no mar, na categoria 
de 35 a 40 anos. Fernando 
Machado ficou em 4º lu-
gar, na mesma categoria.
Alex Siqueira obteve a 
5ª colocação e Renato 
Monteiro a 6ª, na pro-
va de Beach Biathlon, 
4km de natação, pela ca-
tegoria de 40 a 44 anos. 

Luiz Fausto conquis-
tou o 5º lugar na cate-
goria de 25 a 30 anos.
O evento é o maior festi-
val de esportes de praia 
do Brasil. O Circuito Rei 
e Rainha do Mar é reali-
zado há oito anos e reúne 
modalidades como nata-
ção, corrida, biathlon e 
SUP (stand up paddle).
Os atletas que se desta-
caram receberam apoio 
por meio da lei 5570/13. 
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Taubateana é convocada 
para Seleção Paulista de 
lançamento de disco e  

arremesso de peso

A atleta de Tauba-
té, Milena Cristina dos 
Santos Soares, foi con-
vocada para representar a 
Seleção Paulista escolar 
na seletiva nacional do 
Gymnasiade (competi-

ção escolar), onde ape-
nas a primeira colocada 
do ranking brasileiro ob-
tém a vaga. A seletiva 
a c o n t e c e r á 
em Belo Horizonte entre 
os dias 10 e 13 de maio. 

 A primeira colocada de cada 
prova garante a vaga 
para a etapa mundial que 
ocorrerá na Turquia. A 
atleta irá fazer o lan-
çamento do disco e 
o arremesso do peso.

Homologação e Adjudicação Processo nº04/2016 Convite nº02/2016 Objeto: Aquisição de Blo-
quetes Sextavados -  Tendo em vista o resultado exarado pela Comissão de Licitaçãoes, nos autos 
do processo licitatório citado, torna público a Homologação do certame e Adjudicação de seu 
objeto à empresa CBTS Coml Bras de Tubos e Saneamento ltda, o valor total de R$73.500,00 
(setenta e três mil e quinhentos reais),  em 14/04/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito 
Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra /Processo nº04/2016 Convite nº02/2016 /Ob-
jeto: Aquisição de Bloquetes Sextavados/ Vigência: 26 julho 2016 / Contratada: CBTS Coml Bras 
de Tubos e Saneamento ltda/ CNPJ 00.869.442/0001-79/ Valor R$73.500,00 (setenta e três mil 
e quinhentos reais)Redenção da Serra, em 26/04/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito 
Municipal.

Homologação e Adjudicação Processo nº10/2016 Convite nº06/2016 Objeto: Aquisição de Ma-
terial Permanente de Informática -  Tendo em vista o resultado exarado pela Comissão de Li-
citaçãoes, nos autos do processo licitatório citado, torna público a Homologação do certame 
e Adjudicação de seu objeto à empresa Felipe Custódio Ribeiro Informática Ltda, o valor total 
de R$79.361,70 (setenta e nove mil e trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos), em 
18/04/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra /Processo nº10/2016 Convite nº06/2016 /Ob-
jeto: AAquisição de Material Permanente de Informática/ Vigência: 31 dezembro 2016 / Con-
tratada: Felipe Custódio Ribeiro Informática Ltda/ CNPJ17.812.791/0001-57 / Valor R$79.361,70 
(setenta e nove mil e trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos)Redenção da Serra, em 
05/05/2016. 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

Acontece amanhã o  
segundo Fórum RAIS  

em Pinda
Acontece nessa semana, 
das 18h30 às 21h30, o se-
gundo encontro do Fórum 
RAIS - Rede de Aprendi-
zagem e Inovação em Sus-
tentabilidade. Com o obje-
tivo de trocar e fortalecer 
elos, o encontro apresenta-
rá experiências relaciona-
das à educação, inovação 
e sustentabilidade. O Fó-
rum é dedicado a promo-
ver um espaço permanente 
de encontros periódicos 
para diálogos, integração, 

partilha de experiências e 
aprofundamento dos es-
tudos e práticas de seus 
membros e parceiros. 
Entre o público alvo, es-
tão membros da RAIS, 
educadores, estudantes, 
representantes do poder 
público, representantes 
de ONGs, representan-
tes do setor privado e 
demais interessados nos 
temas: sustentabilida-
de, educação, inovação, 
d e s e n v o l v i m e n t o 

local/regional e afins. O 
fórum é uma iniciativa do 
Projeto A Sociedade do 
Amanhã, em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, patrocínio No-
velis e realização Evoluir. 
O evento ocorrerá na 
Escola Municipal Dul-
ce Pedrosa Romeiro 
Guimarães, localiza-
da na Av. Doutor João 
Ribeiro, 131, Jardim 
Boa Vista. A en-
trada é gratuita.

Escola do Trabalho de 
Taubaté abre vagas 

para cursos de Inglês e 
Espanhol

Com a convocação de no-
vos instrutores, as Escolas 
do Trabalho da Estiva e 
do Alto do Cristo abrem 
inscrições para cursos na 
área de Idiomas, com 50 
vagas. As inscrições po-
dem ser feitas a partir des-
ta sexta-feira, 6 de maio.
Na Estiva estão dispo-
níveis 30 vagas, sendo 
15 para Espanhol Bási-
co, com aulas as segun-
das e quartas das 20h às 
22h; e 15 vagas para In-
glês Básico, com aulas as 

segundas e quar-
tas, das 18h às 20h.
Já na unidade do Cristo são 
20 vagas, sendo 10 para 
cada curso. As aulas acon-
tecem as quartas e sextas, 
sendo o Inglês Básico das 
13h às 15h e o Espanhol 
Básico das 15h às 17h.
Para fazer a matrícu-
la, os interessados têm 
que apresentar RG, CPF, 
comprovantes de endere-
ço e escolaridade. Além 
disso, é preciso ter a ida-
de mínima de 16 anos e o

 ensino funda-
mental completo.
S e r v i ç o :
Escola do Trabalho
Espanhol Bási-
co e Inglês Básico
Data das inscri-
ções: 6 de maio
E s t i v a
Endereço: Rua Edmun-
do Morewood, 551
Telefone: 3629-7008
Alto do Cristo
Endereço: Praça do 
Cristo Redentor, 17
Telefone: 3631-5433
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Cidadão já pode escolher 
letras e números das

placas de veículos 0km 
O objetivo da medida é 
atender pessoas que dese-
jam uma combinação alfa-
numérica específica ao em-
placar um veículo. Quem 
optar pelo serviço, terá de 
pagar um valor extra de R$ 
91,18 ao Detran.SP, além 
da taxa usual de lacração
A partir de agora os pau-
listas podem escolher a 
combinação alfanumérica 
das placas de seus veícu-
los. Quem quiser indicar 
os caracteres das placas de 
um veículo 0km pagará ao 
Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) um valor extra de 
R$ 91,18, além da taxa 
de emplacamento usual, 
que varia de acordo com 
o tipo de veículo.  A lacra-
ção custa R$ 97,97 para 
motos, R$ 101,55 para 
reboque e semirreboque e 
R$ 117,91 para os demais 
veículos, como carros, ca-
minhões e ônibus. O valor 
extra de R$ 91,18 só será 
pago por quem quiser op-
tar por uma combinação 
alfanumérica específica 
no momento do emplaca-
mento. A cobrança da taxa 

(paga por meio do número 
do CPF ou CNPJ) é neces-
sária para custear e manter 
o sistema informatizado 
implantado para a execu-
ção do novo serviço.   A 
escolha pode ser feita de 
três formas: apenas letras, 
apenas números ou a placa 
completa. Cabe salientar, 
entretanto, que a perso-
nalização da placa poderá 
ser feita apenas dentro das 
opções alfanuméricas dis-
poníveis para o Estado de 
São Paulo, que atualmente 
vão de BGA 0001 a GKI 
9999, desde que já não te-
nha sido utilizada em ou-
tro veículo. Cada Estado 
utiliza uma faixa específi-
ca de combinação de letras 
e números determinada 
pelo Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran). 
“O objetivo é atender às 
pessoas que solicitam pla-
cas personalizadas e evitar 
possíveis fraudes no pro-
cesso”, afirma Neiva Apa-
recida Doretto, diretora-
vice-presidente do Detran.
SP.  Quem não desejar in-
dicar números e letras per-
sonalizados poderá conti-

nuar escolhendo entre 20 
combinações alfanuméri-
cas aleatórias fornecidas 
pelo sistema do Detran.
SP sem necessidade de 
pagar taxa extra. Uma vez 
iniciado o procedimento 
de primeiro registro com 
uma das 20 opções dispo-
nibilizadas, não é possível 
optar pela escolha de pla-
cas.  No caso de veículos 
já emplacados não é pos-
sível solicitar a troca da 
placa para escolher letras 
e números específicos. 
A placa é a identificação 
do veículo e deve acom-
panhá-lo até a sua baixa 
definitiva, conforme pre-
vê a legislação federal de 
trânsito, válida em todo o 
país.  A possibilidade de 
escolher as letras e os nú-
meros da placa veicular foi 
regulamentada pela lei es-
tadual nº 16.080, de 28 de 
dezembro de 2015, após 
aprovação de projeto so-
bre o tema na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp). Não 
há regulamentação fede-
ral para o serviço, que fica 
a critério de cada Estado. 

Prefeitura divulga mais 
atrações para Virada  
Cultural em Taubaté

A Prefeitura de Tauba-
té divulga mais atrações 
para a 10ª edição da Vi-
rada Cultural Paulista 
nos dias 14 e 15 de maio. 
O evento é realizado pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, em par-
ceria com as 
prefeituras, Sesc São Pau-
lo e Museu da Imagem 
e do Som de São Paulo.
Entre as principais 
atrações, a cidade terá 
shows de Toquinho, De-
mônios da Garoa, Ci-

dade Negra, A Banda 
Mais Bonita da Cidade, 
Kabelo e Karina Buhr. Es-
sas apresentações aconte-
cem na Avenida do Povo.
O município ainda vai 
contar com vários ou-
tros pontos culturais 
como Teatro Metrópo-
le e Museu da Imagem 
e do Som de Taubaté, 
além da Praça Santa 
Terezinha, Sesc e Sedes 
(Sistema Educacional de 
Desenvolvimento Social).
Coletivo Taubateano, 

grupos folclóricos de 
Taubaté, Banda e Or-
questra Sinfônica, 
Ópera Studio Vale, Balé da 
Cidade estão entre os gru-
pos regionais que irão se 
apresentar nesses dois dias.
Para receber a 
Virada, as cidades precisam 
oferecer contrapartidas, 
como montagem de 
palco, segurança e lim-
peza, além de patrocinar 
eventos com artistas 
regionais para pre-
encher a grade.

Estradas rurais 
de Taubaté recebem  

melhorias
A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secretaria 
de Obras, dá continui-
dade aos serviços de re-
cuperação das estradas 
rurais do município.
Nesta semana receberam 
o serviço de patrolamento 

as estradas do Pinheiri-
nho, João Mineiro e Vila 
Caetano. O mata-burro 
da estrada do Macuco 
também foi recuperado.
A cidade possui 570 km 
de estradas vicinais e o 
objetivo do trabalho é ga-

rantir o acesso de veículos 
locais, transporte esco-
lar, dar qualidade para o 
escoamento da produção 
agropecuária e facilitar o 
acesso ao atendimento das 
unidades de Estratégia de 
Saúde da Família (ESFs).

Balcão de Empregos da 
Prefeitura recoloca  

quase 300 profissionais 
em 2016

Aproximadamente 450 
vagas foram cadastradas 
e 600 foram encaminha-
dos para entrevistas nos 
primeiros meses do ano
O Balcão de Empregos 
da Prefeitura de Ubatuba 
recebeu solicitações de 
120 empresas e recolocou 
no mercado nos  primei-
ros quatro meses de 2016 
quase 300 trabalhadores.
Aproximadamente 450 va-
gas foram cadastradas, o 
departamento atendeu 700 
usuários e 600 foram enca-
minhados para entrevistas.
O Balcão de Emprego 
tem como objetivo ser 

um programa de referên-
cia para os munícipes em 
busca de uma ocupação.
A equipe da Secretaria de 
Cidadania e Desenvolvi-
mento Social atende os 
cidadãos, motiva e dire-
ciona todos os que pro-
curam uma oportunidade.
São profissionais que re-
cebem as pessoas, conhe-
cem seus perfis, analisam 
os currículos e os enca-
minham para vagas de 
acordo com a demanda do 
mercado de trabalho local.
Além disso, os funcio-
nários do setor partici-
pam de capacitações para 

melhor atender e pre-
parar os usuários para 
o mercado competitivo.
Chefe de Apoio aos Con-
selhos, Alex Vieira expli-
ca que é preciso, antes de 
qualquer coisa, identificar 
as características e habi-
lidades dos candidatos. 
“Um candidato autocon-
fiante e comprometido 
será reinserido no mer-
cado com toda certe-
za. É só uma questão de 
tempo”, afirma Vieira.
Para obter mais informa-
ções, entre em contato pe-
los telefones (0xx12) 3834-
3516 / (0xx12) 3834-3508.

Espaço Juventude abre 
inscrições para
preparatório do  
Enem em Pinda  

O Espaço Juventude está 
com inscrições abertas 
para o curso preparatório 
do Enem – Exame Nacio-
nal do Ensino Médio. As 

aulas são gratuitas e se-
rão realizadas na sede do 
Espaço. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 16 
de maio, na Av. Fortunato 

Moreira, 355, Cen-
tro, e é necessário levar 
as cópias do RG, CPF, 
comprovante de ende-
reço e duas fotos 3x4.

Secretário de Estado de 
Educação parabeniza 
Caraguátatuba pelo  
ensino de qualidade

O Governo Municipal de 
Caraguá recebeu do Se-
cretário de Educação do 
Estado de São Paulo, José 
Renato Nalini, um ofício 
de agradecimento pelo 
reconhecimento e acolhi-
da nos dias em que esteve 
na cidade. No dia 18 de 
abril, ele foi homenageado 
com o título de Cidadão 
Caraguatatubense pela 
Câmara Municipal, 
e participou da inau-
guração do Centro 

Integrado de Atenção à 
Pessoa com Deficiên-
cia e do Idoso (CIAPI) 
e da nova sede da Se-
cretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso (SEPEDI).
No ofício, Nalini cita ain-
da, os investimentos da 
rede pública com moder-
nos equipamentos edu-
cacionais e culturais, a 
generosa parceria en-
tre o município e Esta-
do, e o exemplo que Ca-

raguá é para as demais 
cidades. “Percorrer as 
escolas e centros educa-
cionais, toda repaginada 
de maneira a atender às 
aspirações da popula-
ção local e daquela atra-
ída por essa maravilhosa 
parcela do lito-
ral norte paulista, 
reanima a crença de que 
dias melhores virão para 
esta necessitada Nação”, 
disse o secretário no ofício.
R e t o r n a r

2ª Etapa da Vacinação  
contra H1N1 começa  

segunda-feira em Pinda

A equipe do Pega-tu-
do está chegando aos 
bairros Crispim e Maria 
Emília, nesta segunda-
feira, 9 de maio. Até quin-
ta-feira (12), os moradores 
desses locais devem re-
tirar todo o entulho de 
seus quintais e depo-
sitar nas calçadas para 
que a Prefeitura possa 
fazer o recolhimento.
Na semana seguinte, entre 

os dias 16 e 19 de maio, o 
Pega-tudo estará no Andra-
de, Carangola e Vila Cuia.
Importante destacar que 
todo o entulho deposita-
do nas calçadas e terre-
nos fora do período do 
Pega-tudo acarreta em 
multa. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba solici-
ta o apoio da população 
para que siga corretamen-
te a programação do Pe-

ga-tudo e denuncie quem 
jogar lixo ou entulho 
em locais não apro-
priados. O disk de-
núncia é o 3644-5200.
O Pega-tudo é um gran-
de aliado da população 
na limpeza da cidade, in-
clusive atua eliminando 
criadouros do mosqui-
to Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, chi-
kungunya e zika vírus.


