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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
realiza 2º natal com

entrega de presentes 
aos alunos

Taubaté é tricampeão 
da Liga Nacional de 

Handebol

Prefeitura de Taubaté
abre 240 vagas para 
cursos na área da
beleza e culinária

A Prefeitura Municipal de 
Tremembé através das se-
cretarias de Ação Social 
e Educação realizou nos 
dias 05, 06, 07 e 08 de 
Dezembro o segundo ano 
de entrega de brinquedos 
aos alunos da educação 

O Taubaté conquistou 
neste domingo, dia 11, 
o tricampeonato da Liga 
Nacional de Handebol ao 
vencer o Pinheiros por 26 
a 20, fora de casa. É a ter-
ceira vez que o time ganha 
a competição, 2013, 2014 

A Prefeitura de Taubaté 
está com 240 vagas para 
cursos gratuitos na área da 
beleza e de culinária. As 
aulas acontecerão no pré-
dio revitalizado em que já 
funciona a Ametra, e tam-
bém a Escola do Trabalho, 
à Avenida Armando Salles 
de Oliveira, 284, Centro.
Para o Polo da Beleza es-
tão disponíveis 200 vagas, 
sendo 40 por curso: mani-
cure, maquiagem, depila-
ção, design de sobrancelha 
e assistente de cabelei-
reiro.  A carga horária de 
cada curso é de 60 horas.

infantil e fundamental l 
das escolas Centro Educa-
cional Antônio de Barros 
II, EMEF Comendador 
Teixeira Pombo, EMEI 
Nair de Mattos Queiroz 
e EMEF Maria Dulce D. 
Paiva. Ao todo, cerca de 

e 2016. No ano passado, os 
taubateanos ficaram com o 
vice, perdendo a final para 
o próprio Pinheiros.
Na final deste domingo, 
o destaque foi o goleiro 
João, do Taubaté, que fe-
chou o gol. Ele chegou ao 

No dia 14 de dezembro 
as inscrições são para os 
que nunca frequentaram 
o Polo, e no dia 15 para 
qualquer interessado. Para 
se inscrever é preciso ter 
no mínimo 18 anos e apre-
sentar cópias do RG, CPF 
e comprovante de endere-
ço.
Padaria Artesanal – A ins-
crição para o curso de Pa-
daria Artesanal será aberta 
no dia 16 de dezembro, e 
serão oferecidas 40 vagas 
para interessados com ida-
de a partir de 18 anos. As 
aulas terão início em janei-

3.645 crianças receberam 
presentes.
Além dos brinquedos e 
lanches entregues aos alu-
nos, as crianças também 
tiveram a ilustre visita do 
Papai Noel levando muita 
alegria e surpresas.

clube para esta temporada 
como terceiro goleiro, mas 
tornou-se titular depois da 
ida de Maik para o Catar. 
Os taubateanos venceram 
o campeonato de forma 
invicta com 12 vitórias em 
12 jogos.

ro de 2017, com turmas de 
manhã e à tarde.
Essa é uma ótima opor-
tunidade de conseguir se 
qualificar para o mercado 
de trabalho, ganhar uma 
renda extra ou até mesmo 
montar o seu próprio ne-
gócio. No curso, os alunos 
aprendem a confeccionar 
pães, bolos, pizzas, biscoi-
tos, etc.
O horário de atendimen-
to é das 8h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30. Mais 
informações podem ser 
obtidas no telefone: 3625-
5060.

Chamamento público para 
comercialização no Mercado 

Municipal de Peixes

A Prefeitura Municipal 
de Ubatuba, por meio da 
Secretaria de Agricultu-
ra, Pesca e Abastecimen-
to (SMAPA), convoca os 
pescadores artesanais e 
comerciantes usuários do 
Mercado de Peixe e de-
mais pescadores artesanais 
do município interessados 
em comercializar nesse 
mercado a fazerem seu ca-
dastro ou recadastro.
Para isso, é necessário 
comparecer pessoalmente 
junto à Secretaria Munici-
pal de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento ou à Ad-
ministração do Mercado 
de Peixe entre os dias 2 de 
janeiro e 28 de fevereiro 

de 2017, no horário das 8 
às 12 horas e das 14 às 18 
horas, munidos das cópias 
simples e originais para 
conferência dos seguintes 
documentos:
– Carteira de pescador do 
MAPA
– Título da embarcação 
(RGP) cadastrada no mu-
nicípio
– Carteira de identidade
– CPF
– Comprovante de resi-
dência
– Carteira de saúde ou 
atestado de saúde ocupa-
cional atualizados
– Comprovante de regis-
tro no IBAMA atualizado 
(CTF Cadastramento Téc-

nico Federal)
– Comprovante de paga-
mento do alvará de funcio-
namento do box no merca-
do referente a 2016 (atuais 
usuários)
– 1 foto 3×4
No caso do cadastro ou 
recadastro de ajudantes, é 
preciso trazer os seguintes 
documentos:
– Carteira de Identidade
– CPF
– 1 foto 3×4 (atualizada)
– Carteira de saúde ou 
atestado de saúde ocupa-
cional 2016/2017
Mais informações podem 
ser obtidas junto à SMA-
PA pelo telefone: (12) 
3833-3500.
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Curiosidades

A anta brasileira

O maior mamífero do planeta é a baleia azul, que atinge 33 metros de comprimento 
e pode pesar até 130 toneladas. Já entre os animais terrestres, o elefante africano 
é o maior, podendo pesar até 8 toneladas e alcançar 4 metros de altura. Mas você 
sabe qual animal lidera o ranking entre os mamíferos terrestres do nosso país? A 
anta brasileira aparece no primeiro lugar dessa lista. Ela mede em média 1,10 me-
tros de altura e, curiosamente, o comprimento da fêmea, 2,20 metros, é um pouco 
maior do que o macho que mede 2 metros. No Brasil, o animal, que chega a pesar 
cerca de 300 quilos, é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. A 
anta brasileira também é encontrada em outros países, como Colômbia, Venezuela, 
Argentina e Paraguai. Apesar da tromba que lembra de um elefante, a anta não tem 
relação com o grandalhão. Na verdade, ela é “parente” de burros, cavalos, rinoce-
rontes e zebras. As antas são herbívoras e têm hábitos primordialmente noturnos, 
porém realizam atividades durante o dia. O animal, que também é conhecido como 
tapir, costuma freqüentar zonas ricas em água e também é um ótimo nadador.
***
Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura 
chamada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla es-
timulação dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas 
localizadas na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular 
e, essa região funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os co-
nes e bastonetes uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles 
estimulando-os novamente.

Humor

Duas senhoras idosas estavam tomando o café da manhã numa lanchonete e Ester 
notou alguma coisa engraçada na orelha de Mabel e disse:
- Mabel, você sabe que está com um supositório na sua orelha esquerda!
E a Mabel respondeu:
- Eu tenho um supositório na minha orelha?
Ela puxou o supositório, olhou pra ele e então disse:
- Ester estou muito feliz que você tenha visto. Agora eu acho que sei onde encontrar 
o meu aparelho auditivo.
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha muita 
sorte de ser menina, porque nos mulheres sabemos fazer algo muito especial e disse:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
O sujeito entra em casa, completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem 
furioso grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel da agên-
cia matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se lembra?

Mensagens

Desafio na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que 
os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se 
preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerante 
eram devolvidas a loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas 
e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, 
porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A energia solar e eólicas é que realmen-
te secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham 
sido dos seus irmãos mais velhos e não precisavam compras roupas novas. Quan-
do embalávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, 
para protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco 
séculos pra começar a se degradar. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés 
de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de 
papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizza-
ria mais próximas. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente no 
nosso tempo, você tem toda razão!

Pensamentos, provérbios e citações

As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não tem pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunça. 
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
Que seja feita a vontade de Deus.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
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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.

Comunidade Terapêutica 
“Janaina Guerra Bernardes”

começa atividades em
janeiro em Caraguá

A Comunidade Terapêu-
tica “Janaina Guerra Ber-
nardes” foi inaugurada na 
quarta-feira (7), no Bar-
ranco Alto, em Caraguá. A 
entidade trabalhará na re-
cuperação de dependentes 
químicos e de álcool, en-
caminhados pelo sistema 
público de saúde e assis-
tência social do município.
A entrega da Comunidade 
Terapêutica contou com 
a participação do prefeito 
Antonio Carlos; do vice
-prefeito Antonio Carlos 
Junior; do secretário de 
Desenvolvimento So-
cial e Cidadania, Marcelo 
Paiva de Medeiros, e da 
secretária adjunta, Patrí-
cia Botelho; do pastor e 
coordenador do “Projeto 
Paz Recuperando Jovens”, 
Durval Florentino Filho; 
da pastora e coordenadora 
da Comunidade Terapêuti-
ca, Cristiane Rosário Rosa 
de Marins; dos pais da 
homenageada, Paulo Ber-
nardes e Wilmar Guerra 
Bernardes, e do filho Gus-
tavo Bernardes de Andra-
de, entre outros familiares; 
dos vereadores Oswaldo 
Pimenta de Melo Neto, 
presidente da Câmara de 
Caraguá, Wilma Teixei-
ra, vice-presidente, Celso 
Pereira e Elizeu Onofre da 
Silva; além de secretários 
municipais. 
A coordenadora da Co-
munidade Terapêutica, 
Cristiane Rosário Rosa de 
Marins, agradeceu o apoio 
do Governo Municipal na 
implantação da casa de re-
cuperação. “O Senhor co-
locou o projeto em minhas 
mãos e o prefeito entendeu 

a necessidade clínica para 
Caraguá. Vamos contri-
buir para famílias e pes-
soas que necessitam dessa 
ajuda”, comemora.
O secretário de Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia, Marcelo Paiva de Me-
deiros, considera as drogas 
um dos grandes males da 
sociedade. “Hoje entre-
gamos esse equipamento 
para atender pessoas do-
entes. A dependência quí-
mica é uma doença e não 
pode ser vista como safa-
deza.”
O vice-prefeito, Antonio 
Carlos Junior, destacou 
a importância da casa de 
acolhida para as famílias 
que precisam do serviço. 
”São políticas públicas 
que transformam a vida 
das pessoas.”
De acordo com o coorde-
nador do “Projeto Paz Re-
cuperando Jovens” e pas-
tor da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, Durval Flo-
rentino Filho, a iniciativa 
existe há quase 20 anos. 
“Essa foi a primeira vez 
que fomos procurados por 
uma prefeitura, ou seja, 
lidou com o lado humano 
em 1º lugar”, reconhece. 
O prefeito Antonio Carlos 
disse que esse tipo de in-
vestimento no Social traz 
esperança. “Deus só pede 
para cada um fazer a sua 
parte. Se salvarmos uma 
vida, todo o trabalho será 
compensado.”
A Comunidade Terapêuti-
ca
A Comunidade Terapêu-
tica “Janaina Guerra Ber-
nardes” tem a capacidade 
de atender a 30 pessoas 

do sexo masculino, acima 
de 18 anos de idade. Des-
sas vagas, 60% (18) serão 
exclusivas de pacientes de 
Caraguá. O atendimento 
é em sistema de internato 
voluntário, encaminhado 
pelos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) e pela rede muni-
cipal de saúde.
O local será administra-
do pela entidade “Projeto 
Paz Recuperando Jovens”, 
coordenado pela pastora 
Cristiane Rosário Rosa de 
Marins.
 O tratamento na Comu-
nidade Terapêutica vai 
englobar atendimento 
multiprofissional com 
psicólogos, assistentes 
sociais, terapeutas ocupa-
cionais, monitores e vo-
luntários.
A Igreja do Evangelho 
Quadrangular mantém 
“Projeto Paz Recuperan-
do Jovens” nas cidades 
paulistas de  Itapuí, Bariri, 
Piracicaba, Aguaí e Itape-
tininga
Em Caraguá, a entidade 
fica na Rua Sebastião Pau-
lino Ferreira, 81 – Barran-
co Alto.
Homenagem - Janaina 
Guerra Bernardes era mo-
radora e apaixonada por 
Caraguá. Estudou em es-
colas do bairro Barranco 
Alto. Formou-se em Bio-
medicina e trabalhou em 
diversos laboratórios. Era 
uma pessoa alegre, que 
sempre gostava de festas e 
de estar ao lado da família. 
Faleceu em 2013, deixan-
do muita saudade em to-
dos os amigos, parentes e 
no filho, Gustavo.
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Sebrae Aqui de Pinda oferece atendimento a
empreendedores

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Sincomércio e a 
ACIP - Associação Comer-
cial e Industrial, inaugurou 
nesta quarta-feira (07),  a 
nova sala do Sebrae Aqui, 
agora remodelada. O Se-
brae Aqui é o novo nome 
dado para o Posto de Aten-
dimento ao Empreendedor 
(PAE).
O Sebrae Aqui é uma 
iniciativa para o desen-
volvimento das micro e 
pequenas empresas da re-
gião. No local serão feitos 
atendimentos presenciais 
à empreendedores, com 
orientação individual e co-
letiva para pequenos negó-

cios locais.
O local tem como objetivo 
oferecer um atendimento 
individualizado, para que 
os empreendedores conhe-
çam a realidade do mer-
cado. Segundo o gerente 
do escritório do Sebrae 
Guaratinguetá, Ricardo 
Calil, as pequenas e mé-
dias representam cerca 
de 27% do PIB (Produto 
Interno Bruto) do país. 
“Diante desse quadro, o 
Sebrae Aqui desenvolve 
essas ações para que essas 
empresas continuem a ga-
rantir vagas no mercado de 
trabalho, uma das maio-
res forças econômicas do 
país”, salientou o gerente.

Estiveram presentes ao 
evento também o secretá-
rio de Desenvolvimento 
Econômico da prefeitura; 
os funcionários da nova 
sala; o presidente do Sin-
comércio de Pinda, Anto-
nio Cozzi Júnior; o asses-
sor da Diretoria Técnica 
do Sebrae SP, Alexandre 
Nunes Robazza e o pre-
sidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Pinda, Étore Bonini.
O Sebrae Aqui é se encon-
tra na Av. Albuquerque 
Lins, 138, no bairro São 
Benedito, no prédio onde 
funciona o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor).

Village da Flores recebe mais de 1,4 mil
mudas nativas e exóticas em Caçapava

Mais de 1,4 mil de mudas 
nativas e exóticas foram 
plantadas no Village das 
Flores, em Caçapava, pela 
empresa Maubertec Empre-
endimentos e Construções 

CRAS finaliza 2016 com 
diversas atividades 

para os usuários

O Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) de Taubaté, atra-
vés de suas quatro unida-
des instaladas no municí-
pio, realizou ao longo do 
ano, diversas atividades 
com os beneficiários do 
programa Bolsa Família, 
do programa Renda Cida-
dã e de famílias acompa-
nhadas no serviço de Pro-
teção e Atenção Integral à 
Família (PAIF).
Uma dessas atividades fo-
ram os passeios culturais 
a São Luiz do Paraitinga, 
Campos do Jordão, Distri-
to de São Francisco Xavier 
e Lagoinha (Cachoeira 
Grande); realizados com o 
intuito de promover a con-
vivência social, o fortale-
cimento de laços comuni-
tários e o enriquecimento 
cultural.
Já para os adolescentes 
que participam do Núcleo 
da Criança e do Adoles-
cente (NUCA), também 
assistidos pelo CRAS, foi 

realizada uma visita guia-
da para conhecer a história 
do prédio da CTI.
Como forma de fortalecer 
ainda mais o convívio, as 
famílias participaram de 
uma grande festa, realiza-
da no dia 26 de novembro, 
no Centro de Convivência 
do Idoso.
Para finalizar as ativida-
des, os alunos do curso de 
artesanato vão comerciali-
zar os trabalhos que foram 
confeccionados durante o 
ano. A feira será realizada 
no andar térreo do prédio 
da CTI, nos dias 12, 13 e 
14 de dezembro, das 9h 
às 16h, com exposição de 
artigos natalinos, crochê, 
patchwork, entre outros.
O CRAS é um equipa-
mento social que busca 
trabalhar a família para 
promoção e garantia de 
sua cidadania. É um espa-
ço destinado à assistência, 
orientação e acompanha-
mento às famílias caren-
tes, e desenvolve serviços 

socioeducativos. Tem a 
finalidade de proteger a 
população em situação 
de vulnerabilidade social, 
fortalecendo as relações e 
os laços familiares para o 
convívio em comunidade.
Em Taubaté são quatro 
unidades do CRAS, que 
funcionam de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Confira os endereços e te-
lefones de cada uma:
CRAS Bagé
Endereço: Av. Bagé, 166 – 
Parque Urupês
Telefone: (12)3629-4413
CRAS Sabará/Mourisco
Endereço: Rua Vicente 
Santoro, 211 – Mourisco
Telefone: 3633-2828
CRAS São Gonçalo
Endereço: Rua Camilo 
Gomes Quintanilha, 60 
(ao lado do posto de saú-
de) Telefone: 3631-1494
CRAS Santa Tereza
Endereço: Rua Antônio da 
Silva Lobo, 1360 – Santa 
Tereza
Telefone: 3686-2016

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 91, Termo nº 6450
Faço saber que pretendem se casar WESLLEY LUIZ DA SILVA NAZARET e 
CLAUDIA SIMONE SANTOS LEITE, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 7 de fevereiro de 1993, de profissão militar, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Aurea Apparecida de 
Oliveira Vargas, nº 47, Apto. 01, Ana Candida, nesta cidade, filho de MARCOS 
ROBERTO NAZARET, de 46 anos, nascido na data de 18 de agosto de 1970, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de São Paulo/SP e de EDNEIA 
SILVA NAZARET, de 47 anos, nascida na data de 8 de outubro de 1969, resi-
dente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Guaratinguetá/SP. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 5 de junho de 1992, de profissão monitora, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
PEDRO SIDINEI LEITE, de 48 anos, nascido na data de 29 de junho de 1968, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de ISALNE-
TE ALVES DOS SANTOS LEITE, de 53 anos, nascida na data de 26 de julho 
de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
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.

Presídios do vale do paraíba 
terão provas do enem 

Cerca de 16 mil presos 
paulistas em 155 presídios 
farão Enem para pessoas 
privadas de liberdade. Na 
região do Vale do Paraíba, 
as provas serão aplicadas 
em 10 presídios para 1.363 
reeducandos
 Nos dias 13 e 14 de de-
zembro, reeducandos e 
menores infratores de todo 
o estado farão o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio para Pessoas Priva-
das de Liberdade (Enem 
PPL). Somente no sistema 
prisional paulista, serão 
15.855 pessoas presas que 
farão as provas em 155 
presídios – 93,37% do to-
tal de unidades prisionais 
do estado. Nas 10 unida-
des que ficam nos muni-
cípios de Caraguatatuba, 
Potim, São José dos Cam-
pos, Tremembé e Taubaté, 
1.363  reeducandos farão o 
exame.
 Assim como a prova que 
aconteceu no início de 

novembro, o Enem PPL é 
feito pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). É exigido 
o mesmo conteúdo do exa-
me feito para as pessoas 
que estão em liberdade. 
A diferença é o local da 
aplicação da prova, que 
neste caso é realizada nas 
unidades prisionais e so-
cioeducativas indicadas 
pelos respectivos órgãos 
de administração prisional 
de cada unidade federativa 
do Brasil.
 O exame pode servir 
para obter o certificado 
de conclusão do ensi-
no médio em cursos de 
Educação de Jovens e  
Adultos (EJA), o antigo 
supletivo. Além disso, os 
inscritos podem concorrer 
a uma vaga de curso de en-
sino superior pelo Sisu ou 
Prouni.
 Para a preparação deste 
ano, a maioria das unida-

des prisionais participan-
tes possui grupos de estudo 
coordenados por monito-
res da Fundação “Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel” 
(Funap) e por professores 
das escolas vinculadas – 
desde 2013 o ensino nos  
presídios é oferecido por 
professores da rede públi-
ca, por meio de parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Educação. Atualmente, 
mais de 32 mil presos es-
tudam entre o ensino for-
mal e não formal (cursos 
profissionalizantes, extra-
curriculares, atividades 
complementares) em todo 
o estado.
  É importante destacar 
que o Inep não autoriza 
a entrada de jornalistas 
no dia das provas. En-
tão, nas pautas sobre o  
ENEM PPL o que pode 
ser mostrado são os presos 
nas salas de aula, grupos 
de estudo, antes e depois 
das provas. No dia, não.

Ltda, responsável pelo novo 
acesso que liga a Via Paraíso 
à região da Grande Vila Me-
nino Jeus.
O plantio, em área perten-
cente ao município, faz 
parte da compensação am-
biental devido à remoção de 
árvores para a construção do 
novo acesso, entre as aveni-
das Marechal Castelo Bran-
co e Expedicionário Manoel 

Fortunato (estrada dos Are-
eiros).
Novo acesso - Estudos da 
secretaria municipal de pla-
nejamento e meio ambiente 
apontaram a necessidade 
de melhorar o sistema vi-
ário em torno do Parque 
do Museu, na Vila Paraíso. 
Para abrir o novo acesso, fo-
ram executados serviços de  
terraplanagem, drenagem, 

colocação de guias e sarje-
tas, construção de pontes, 
pavimentação e ilumina-
çãopública. Os serviços fo-
ram de responsabilidade da 
empresa contratada pelos 
empreendedores do lotea-
mento.
Concluído o novo acesso em 
novembro, a empresa fez a 
compensação ambiental no 
Village das Flores.
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Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio
Santoro recebem

exposição fotográfica

As belezas de Campos do 
Jordão pelo olhar de Mar-
co Cidale podem ser vistas 
a partir de 16 de dezem-
bro, com entrada gratuita
O Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santo-
ro, instituições da Secre-
taria da Cultura do Estado 
de São Paulo, adminis-
tradas em parceria com a 
ACAM Portinari, realizam 
a partir do dia 16 de de-
zembro (sexta-feira) uma 
exposição de fotografias 
de paisagens de Campos 
do Jordão. “Natureza em 
Preto e Branco” tem au-
toria do artista Marcos Ci-
dale e apresenta, com de-
licadeza, paisagens, cenas 
naturais, closes e imagens 
noturnas com um contras-
te bem marcado entre áre-
as de luz e sombras.
 “É uma grande alegria 
podermos compor em 
parceria com artistas lo-
cais, contribuindo com 
a divulgação de seu tra-
balho e, claro, agregan-
do novas possibilidades 
de interação para o nosso 
público. É a segunda vez 
que o  fotógrafo Marco 
Cidale expõe uma mostra 
fotográfica aqui no Mu-
seu e Auditório e estamos 
bastante felizes com isso. 

Acreditamos que o públi-
co também aproveitará 
muito a mostra, inclusive 
para conhecer um pouco 
mais das belíssimas pai-
sagens e natureza local.”, 
conta Marina Falsetti, ge-
rente das instituições.
 São oito painéis de 
90cmX60cm de fotos em 
preto e branco, com verniz 
aplicado. Nenhuma delas 
sofreu alterações digitais 
e preservam nuances e de-
grades de tons captados no 
momento pelo artista. A 
falta do elemento humano 
nas imagens remete ao iso-
lamento que se encontra 
na natureza e provoca no 
espectador uma autoanáli-
se sobre sua relação com o 
ambiente e suas emoções.
De acordo com o artista, a 
escolha por PB entrega a 
imagem apenas à diferença 
de luzes e sombras e inci-
ta no público a vontade de 
colorir ou descobrir quais 
as cores não estão naquela 
imagem. “A ausência de 
cor acentua a percepção 
de claro/escuro e também 
traz à tona a questão das 
dualidades presentes no 
Universo como: bem/mal, 
direito/esquerdo, mascu-
lino/feminino, positivo/
negativo, luz/sombra, flui-

do/estático etc..”, explica 
Marco Cidale.
A mostra permanece em 
cartaz até 29 de janeiro de 
2017 e tem entrada gratui-
ta. O Museu e Auditório 
estão localizados na Av. 
Dr. Luis Arrobas Martins, 
nº 1.880, em Campos do 
Jordão/SP. O horário de vi-
sitação é de terça a domin-
go, das 9h às 18h e o telefo-
ne para informações é (16) 
3662-6000. Serviço: Ex-
posição Fotográfica “Na-
tureza em Preto e Branco” 
Período: de 16/12/2016 a 
29/1/2017Local: Museu 
Felícia Leirner – Auditó-
rio Claudio Santoro (Av. 
Dr. Luis Arrobas Martins, 
nº 1.880 – Campos do Jor-
dão/SP) Horário: das 9h 
às 18h Informações: (12) 
3662-6000 Entrada: gra-
tuita Obs.: o participante 
pode optar por contribuir 
com a doação de livros, 
que serão utilizados no 
projeto “A Cada Livro 
Perdido, um Leitor En-
contrado” (os materiais 
devem estar em boas con-
dições de uso. Não serão 
aceitos livros didáticos e 
paradidáticos ou materiais 
considerado agressivos e 
impróprios para circulação 
em locais públicos)

Prefeitura entrega ESF
reformulada e

pavimentação entre 
Campinas e Borba

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou nesta 
semana, as obras de am-
pliação e reforma da Uni-
dade de Estratégia de Saú-
de da Família (ESF), no 
Bairro Goiabal, e também 
da pavimentação asfáltica 
na ligação entre o Bairro 
das Campinas e Estrada do 
Borba.
 As obras de reforma e am-
pliação no novo prédio da 
unidade do ESF, totaliza-
ram um investimento de 
R$ 318.451,99 e garanti-
ram um prédio com 300 
metros quadrados, agora 
com uma nova sala para re-
cepção e espera, curativos, 

expurgo, novos sanitários, 
sala de procedimentos, 
farmácia e sala de inala-
ção. Além disso, todas as 
outras salas  já existentes 
foram readequadas – in-
clusive para receber reuni-
ões dos agentes de saúde -, 
e também receberam nova 
pintura e revisão de todo o 
telhado.
 Nesta mesma tarde, serão 
entregues as obras de pa-
vimentação da estrada que 
liga as estradas do bairro 
das Campinas e do Borba. 
Antes da pavimentação, 
a via recebeu as obras de 
galerias de águas pluviais, 
com mão de obra da Pre-

feitura.As obras foram 
realizadas pela empresa 
terceirizada pela Prefeitu-
ra, com valor de contra-
to de R$ 1.392.460,37. A 
pavimentação da estrada 
será realizada com CBUQ 
(Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), com 
2 km de extensão. Após 
o término da pavimenta-
ção, foi também realizada 
a implantação de placas e 
execução de pintura de si-
nalização de trânsito. 
 Ambas as entregas serão 
realizada em frente à ESF 
do Goiabal, que fica na 
Avenida Jataí, 162, Goia-
bal.

COMUNICADO SABESP:
A prefeitura municipal de Santa Branca informa que a partir 

desta sexta-feira (09), a Sabesp estará realizando uma  
atualização cadastral das residências do município.  

A abordagem será realizada nas casas pelos profissionais 
devidamente uniformizados e identificados.

A empresa conta com a colaboração da população  
para realizar esta ação.

Vem aí o 3º Troféu Ilhabela de Natação – Piscina Curta 2016
A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recrea-
ção, realiza neste sábado 
(10/12), o 3º Troféu Ilha-
bela de Natação – Pisci-
na Curta 2016, na piscina 
semiolímpica “Professor 
Mario Bello”, no PEII 
Barra Velha. O objetivo 
da competição é incenti-
var a prática da natação e 
promover um intercâmbio 
esportivo entre atletas, 

alunos das academias e es-
colas de natação da nossa 
região, a fim de aprimorar 
o desenvolvimento técnico 
para provas e competições 
de natação e, também, re-
velar novos talentos neste 
esporte.
A piscina estará liberada 
para aquecimento a partir 
das 8h e as provas têm iní-
cio às 9h. Cada atleta ins-
crito poderá participar de 
duas provas e do reveza-

mento, de acordo com as 
regras da Federação Aquá-
tica de Natação.
Os nadadores disputa-
rão provas de 25m Livre, 
50m Livre, 50m Borbo-
leta, 50m Costas, 50m 
Peito, 100m Medley  
e 4×50 Revezamento 
Medley, nas categorias: 
Pré-Mirim, Mirim, Petiz, 
Infantil, Juvenil, Junior, 
Senior, Master, Super 
Master e Livre Masculino/

Feminino.
Após a realização das 
provas haverá a cerimô-
nia de premiação para 
as categorias Pré-Mirim, 
Mirim e Petiz com me-
dalhas de participação.  
As demais categorias se-
rão premiados os três 
primeiros colocados nos 
tempos por prova; as três 
melhores equipes de reve-
zamento e na classificação 
Geral, com troféus.


