
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  16 DE MARÇO DE 2016  EDIÇÃO 1675 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Síndrome 
de Down, será realizada 
no próximo sábado, 19 de 
março, a 1ª Caminhada da 
Família Down de Taubaté 
e região. O evento conta 
com o apoio da Coorde-
nadoria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência da Prefeitura 
de Taubaté. A concentra-
ção acontece às 16h, na 
Avenida do Povo, com 
oficina de confecção de 
cartazes e banners para as 
crianças, e às 17h tem iní-
cio a caminhada, que sairá 
da Avenida do Povo em di-
reção à praça Santa Tere-
zinha, acompanhada pelos 
personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo. Na pra-
ça Santa Terezinha aconte-
cerá o show com Rafinha 
Acústico e DJ Pedrão, 
shows de hip hop e DJs. 
O Dia Internacional da 
Síndrome de Down surgiu 

O esporte muay thai tem 
chamado a atenção de 
muitas pessoas e os pin-
denses estão se destacan-
do na modalidade. Bruna 
Gonçalves Franceschini, 
23 anos, vai representar 
o Brasil no campeona-
to mundial, que ocorrerá 
até o dia 22 de março em 
Bangkok, na Tailândia.
Bruna conta que pratica 
esta modalidade há nove 
anos e por causa de um 
acidente ficou afastada do 

O triatleta Danilo Melo, 
representante da cida-
de de Taubaté, ficou 
com a vice-liderança 
(elite/profissional) no 
Campeonato Brasilei-
ro de Triathlon de Lon-
ga Distância. A prova foi 
disputada por mais de 
250 atletas e aconteceu 
no último sábado, 12 de 
março, na praia de Cum-

Os atletas de águas aber-
tas de Pindamonhangaba 
alcançaram bons resul-
tados na 3ª Etapa do Cir-
cuito Mares, em Ubatuba. 
A competição ocorreu no 
último domingo (6). O 
Circuito Mares conta com 
quatro etapas e ocorre em 

na Down Syndrome Inter-
nacional, pautada pelo ge-
neticista da Universidade 
de Genebra, Stylianos E. 
Antonorakis, e foi refe-
rendada pela Organização 
das Nações Unidas em seu 
calendário oficial. Essa 
data tem por finalidade dar 
visibilidade ao tema, re-
duzindo a origem do pre-
conceito, que é a falta de 
informação correta. Em 
outras palavras, mobili-
zar a sociedade e comba-
ter o “mito” que teima em 
transformar uma diferença 
num rótulo, numa socieda-
de cada vez mais sem tem-
po, sensibilidade ou paci-
ência para o “diferente”. 
A Família Down de 
Taubaté é um grupo de 
pais de pessoas com Sín-
drome de Down que teve 
início em 2012 com a 
união de 8 famílias. Des-
de então as famílias se 
reúnem frequentemente 

esporte por dois anos, po-
rém, retornou aos treinos 
no ano retrasado e está 
focada para trazer o títu-
lo para o país. Ela revela 
que começou a fazer es-
porte jogando capoeira e 
quando descobriu que ti-
nha Muay Thai em Pinda 
resolveu mudar de esporte.
“Depois de três meses que 
comecei a fazer Muay Thai 
já iniciei as competições e 
não parei mais. Entrei no 
Brasileiro, fiquei em 1º lu-

buco, Caucaia, no Ceará.
Danilo completou o per-
curso de 2.400 metros de 
natação, 85 km de ciclis-
mo e 20 km de corrida 
em 4:16:10; atrás de An-
tonio Marcos (PB) que 
finalizou em 4:14:55 e na 
frente de Felipe Manente 
(SC) que ficou em terceiro 
com o tempo de 4:20:26. 
“As condições estavam 

diversas praias do litoral 
norte, com distâncias entre 
1 km e 10 km. Na prova de 
1 km o atleta Ângelo con-
quistou o terceiro lugar na 
categoria, a atleta Renata 
Garcia também alcançou 
o terceiro lugar na catego-
ria. Esses dois atletas ain-

em eventos sociais, e hoje 
conta com mais de 80 fa-
mílias de Taubaté e região. 
O grupo tem como pro-
pósito a promoção do 
intercâmbio entre as fa-
mílias e o fomento da 
troca de experiências, 
vivência, socialização e 
busca constante por in-
clusão social.   Caminha-
da da Família Down vem 
consolidar e promover a 
mobilização da Família 
Down em prol da Inclu-
são Social. Serviço: 1ª 
Caminhada da Família 
Down de Taubaté e re-
gião Data: 19 de março
16h – concentra-
ção na  Avenida do 
Povo – oficina de carta-
zes e banners 17h – início 
da caminhada em direção 
à praça Santa Terezinha 
Chegada – praça Santa Te-
rezinha – show com Rafi-
nha Acústico e DJ Pedrão, 
shows de hip hop e DJs

gar, e também conquistei o 
1º lugar no Pan-America-
no. Vou lutar na categoria 
até 51 kg, agradeço todos 
que estão torcendo por 
mim e me ajudaram para ir 
ao mundial”, revela Bruna. 
Bruna é moradora do bair-
ro Araretama e para ir ao 
campeonato também con-
tou com o apoio do técni-
co Álvaro de Aguiar, e da 
lei de incentivo ao esporte 
de Pindamonhangaba, Lei 
Municipal 5.570, de 2013.

bem extremas: mar muito 
mexido, pedal com mui-
to vento e corrida muito 
quente. Graças a Deus 
consegui colocar em prá-
tica o que foi treinado e 
consegui imprimir um 
bom ritmo na prova. A 
primeira colocação ficou 
perto, agora é ajustar os 
detalhes e evoluir para a 
próxima”, conclui o atleta.

da estão, respectivamente, 
em primeiro e segundo no 
ranking da competição. 
Além deles, o atleta Luís 
Alberto Miranda Alcan-
çou o 4º lugar na catego-
ria e o atleta Humberto 
nadou os 10 km comple-
tando a prova com êxito.

1ª Caminhada da Família
Down acontece no
sábado em Taubaté

Lutadora de Pinda
representa o país em 
mundial de muay thai

Taubateano é vice-campeão
do Campeonato Brasileiro de 
Triathlon de Longa Distância

Atletas de Pinda têm 
bons resultados no

Circuito Mares
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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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das versões é que 
o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a 
respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispersar o 
sal derramado, já os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o 
ato de derramar sal estaria associado a manifestações do demônio. Estes últimos 
criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar 
atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por 
pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são in-
vadidos por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas re-
ações na parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e 
medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social 
e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que 
existe um fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem 
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, 
já se tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à 
subgerente, sem seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio 
depois de sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores dire-
tores. O mais respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o 
bem estar dos meus colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para 
um menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas 
vacas se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai têm três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Certa vez houve um grande incêndio na floresta e um pequeno beija-flor voava até 
um lago, abastecia seu pequenino bico com água e tentava apagar esse incêndio. Os 
outros animais que fugiam do incêndio falavam:
- Você ta maluco, beija-flor?
E ele respondia:
- Não! Estou somente fazendo a minha parte!
***
Para os erros há perdão, para os fracassos há chances, para os amores impossíveis 
há tempo. De nada adianta cercar o coração vazio ou economizar alma. O romance 
cujo fim é imaginário ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, 
que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie e acredite em você. 
Gaste mais horas realizando que sonhando, quem morre esteja vivo, quem quase 
vive já morreu.
***
Amigo, se você viver cem anos, quero viver cem anos menos um dia, assim nunca 
terei que viver sem a nossa amizade. A amizade é um espírito em dois corpos. A 
verdadeira amizade é como a saúde perfeita, sem valor raramente é reconhecida até 
que seja perdida. O verdadeiro amigo é aquele que aparece quando os demais desa-
pareceram. Se você morrer antes de mim,pergunte ao Pai se você pode levar con-
sigo um amigo. Se todos os meus amigos tiverem que pular de uma ponte eu não 
pularei com eles, eu estarei embaixo da ponte para pegá-los. Todos ouvem o que 
você diz, os amigos escutam o que você fala. Os melhores amigos prestam atenção 
ao que você não diz. Quando você morrer se tiver (feito) cinco amigos verdadeiros 
então você teve uma vida notável. Um amigo é alguém que sabe a canção do seu 
coração e pode cantá-la quando você tiver esquecido a letra.

Pensamentos, provérbios e citações

Só aquele que está se asfixiando sabe por que o ar existe.

O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.

Se quiseres conhecer uma pessoa dê-lhe autoridade.

Para o sábio, o suficiente é abundante.

A coragem não admite falsificações;

O impossível em geral é o que não se tentou.

É tão fácil enganar, quando é difícil desenganar as pessoas.

O sucesso e o amor preferem os corajosos.

Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.

Cerca de 250 pessoas pas-
sam todos os dias pela 
Farmácia Municipal de 
Ubatuba, que funciona na 
av. Rio Grande do Sul, 
nº 710, das 8 às 17 ho-
ras, de segunda a sexta, 
e fornece medicamentos 
de maneira regular e gra-
tuita para pacientes acom-
panhados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).
Esse número sobe para cer-
ca de 350 atendimentos/
dia ao se considerar tam-
bém o trabalho realizado 
pelas farmácias do Ambu-
latório de Infectologia e do 
CAPS – Centro de Aten-
ção Psicossocial. No total, 
cerca de 8.000 ubatuben-
ses são beneficiados men-
salmente com a política de 
assistência farmacêutica. 
Somente em 2015, os in-
vestimentos da Prefeitura 
de Ubatuba em compra de 
medicamentos chegaram 
a quase 1 milhão de reais.
A expansão do atendimen-
to farmacêutico à popu-
lação foi possível graças 
à ampliação da REMU-
ME – Relação Munici-
pal de Medicamentos, 
realizada a partir de 2013. 
A lista é elaborada a par-
tir da Relação Nacional 
de Medicamentos Essen-
ciais (Rename), que re-
úne os medicamentos de 
atendimento às necessida-
des de saúde prioritárias 
da população brasileira.  
As ampliações feitas na 

REMUME após 2013 in-
cluem, por exemplo, mais 
tipos de antibióticos, o que 
permite tratar diferentes 
infecções, além de analgé-
sicos. A lista contém ainda 
antiinflamatórios, medi-
camentos para tratamento 
de doenças respiratórias 
como asma, bronquite e 
rinite, doenças cardio-
vasculares, hormônios da 
tireoide, contraceptivos, 
entre outros medica-
mentos de uso contínuo.
A assistência farmacêuti-
ca municipal também dis-
tribui os medicamentos 
fornecidos pelos progra-
mas de responsabilidade 
estadual, como o Dose 
Certa, administrado pela 
FURP - Fundação para o 
Remédio Popular. Esses 
medicamentos incluem as 
insulinas, como a NPH.
A Secretaria Municipal 
de Saúde atende ainda 
cerca de 900 pacientes 
que recebem tratamen-
to com medicamentos de 
alto custo e controlados 
de diferentes tipos. Esses 
medicamentos são distri-
buídos entre os dias 17 e 
24 de cada mês e exigem 
acompanhamento rigoro-
so da unidade de saúde.
Tratamentos especia-
lizados e controlados
O Ambulatório de In-
fectologia trata doenças 
como HIV-Aids, hepati-
tes virais (B e C), tuber-
culose, esquistossomose, 

hanseníase, meningite, 
leishmaniose e lúpus. A 
equipe multi-profissional 
contratada pelo município 
faz o acompanhamento 
regular de cerca de 1.500 
pacientes. Os kits de medi-
camentos distribuídos são 
fornecidos pelos progra-
mas do governo estadual.
Todo o acompanhamento 
é feito na mesma unida-
de, desde a consulta até a 
coleta de exames, o que 
evita que os pacientes se 
exponham desnecessaria-
mente, reduz o abandono 
de tratamento e fortalece 
o vínculo social. O Am-
bulatório de Infectologia 
também realiza testagem 
rápida para o HIV. Seu 
endereço é: rua Anto-
nio Silva Ballio, 44 – Si-
lop. Tel. (12) 3832-5353.
Já o CAPS faz o atendi-
mento de urgência a pa-
cientes com transtornos 
mentais diversos que ne-
cessitam de medicamen-
tos controlados. Quando 
estabilizados, os pacien-
tes são acompanhados via 
unidade básica de saú-
de. A equipe conta com 
profissionais de psicolo-
gia, psiquiatria, enferma-
gem, assistência social 
e terapia ocupacional, 
além da farmácia, que 
atende uma média de 
120 pacientes por dia. O 
CAPS se localiza na rua 
Cunhambebe, 786 – Cen-
tro. Tel. (12) 3832-7206.

Farmácia Municipal de Ubatuba 
distribui medicamentos para 
cerca de 250 pessoas por dia
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Extrato de Aditamento de Contrato /Munic. Redenção da Ser-
ra / Convite nº:03/2015 /Processo nº10/2015 /Objeto: Aqui-
sição de Cestas Básicas  / Assinatura: 14/03/2016/ Vigência: 
31/12/2016 / Contratada: José Benedito Moreira Goffi ME, 
pelo valor total de R$50.485,82 (cinqüenta mil e quatrocentos 
e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos ). Redenção 
da Serra, em 23/09/2015. 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

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté disputou no do-
mingo, 13 de março, a 
Copa Rio de Janeiro de 
Ciclismo, realizada na En-
seada de Botafogo. Essa é 
a sexta edição da prova, e 
a primeira de cinco etapas. 
Em 2014 e 2015 a equipe 
taubateana foi campeã, 
e neste ano levou repre-
sentantes nas categorias: 

A Secretaria de Meio 
Ambiente da Prefeitu-
ra de Taubaté realiza de 
21 a 23 de março a Se-
mana da Água 2016. 
O tema deste ano é 
“Água e Empregos: in-
vestir em água é in-
vestir em empregos”. 
O objetivo da programa-
ção de palestras e ativida-
des educativas é difundir 
a relação entre a preserva-
ção dos recursos hídricos e 
o investimento em empre-

Elite masculino e femi-
nino, Junior masculino e 
feminino e Sênior B. Pela 
categoria Elite, Fabiele 
Mota conquistou a 6ª co-
locação, Marcio Bigai a 
8ª e Renato Ruiz a 9ª. Já 
no Junior feminino, Bian-
ca Rodrigues ficou com o 
terceiro lugar, e no mascu-
lino Lucas Couto e Victor 
Barbosa ficaram com o 

go. A proposta é promover 
uma efetiva troca e inte-
gração de informações, 
aproximando nos espaços 
de discussão os gestores 
públicos, pesquisadores, 
universitários e profissio-
nais da área. Celebrado 
mundialmente desde 
22 de março de 1993, o 
Dia Mundial da Água foi 
recomendado pela ONU 
(Organização das Na-
ções Unidas) durante a 
Conferência das Nações 

2º e 3º, respectivamente. 
Com retorno às competi-
ções em 2016 e na dispu-
ta pela categoria Sênior 
B, Luis Fernando de Faria 
Pereira saiu em fuga logo 
no começo da prova e 
abriu uma distância con-
fortável do pelotão. A de-
cisão do ciclista veio no 
Sprint, fechando com a 
2ª colocação no pódio.

Unidas sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to (Eco-92). Desde então 
as celebrações ao redor 
do mundo acontecem a 
partir de um tema anu-
al, definido pela própria 
Organização, com o intui-
to de abordar os proble-
mas relacionados aos re-
cursos hídricos. Em 2003, 
o Brasil instituiu seu Dia 
Nacional da Água, tam-
bém celebrado anual-
mente em 22 de março.

Equipe de Ciclismo de 
Taubaté conquista ótimos 

resultados na Copa Rio

Prefeitura de Taubaté
divulga programação da
Semana da Água 2016

Confira a programação:

21/03 – SEGUNDA-FEIRA
14h – Cine Ambiental – Exibição do documentário: “APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul”
Local: Centro Cultural Antônio Mendes da Silva “Toninho Mendes”
Endereço: Praça Coronel Vitoriano, 01, Centro
Público-Alvo: frequentadores do Centro Cultural e crianças de 10 a 17 anos, alunos do Projeto Guri

22/03 – TERÇA-FEIRA – DIA MUNDIAL DA ÁGUA
14h – Visita à Estação de Tratamento de Esgoto da SABESP
Local: ETE Tremembé – Sabesp
Público-Alvo: crianças de 11 a 15 anos, alunos de EMIEF Padre Silvino Vicente Kunz
19h – Mesa de Diálogo, com o tema: “Políticas Públicas para Gestão dos Recursos Hídricos”*
Local: Auditório da Engenharia Civil / UNITAU
Endereço: Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 99 – Centro
Público-Alvo: população em geral, gestores públicos, pesquisadores, universitários e profissionais 
da área
*Serão convidados para compor a mesa representantes das seguintes instituições: Prefeitura Munici-
pal de Taubaté, SABESP, Ministério Público, Defensoria Pública, Departamento de Águas e Energia 
do Estado de SP, FIESP/CIESP, Sindicato Rural

23/03 – QUARTA-FEIRA
8h às 11h e das 14h às 17h – Educação Ambiental no Parque do Itaim: trilha ecológica, teatro e ex-
posição perceptiva sobre a Água
Local: Parque do Itaim
Público-Alvo: crianças de 8 a 10 anos, alunos da EMIEF. Prof. Emilio Simonetti e da EMEF Coronel 
José Benedito Marcondes de Matos.

O papel da mulher e do Brasil no desenvolvimento sustentável

No momento em que a ONU se organiza em torno dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil volta a ter um papel 
de destaque ao assumir a presidência da 60ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW60), que começa hoje, 14, e vai até 
24 de março, na sede das Nações Unidas em Nova York/EUA. 

Este ano, chefes de Estado, delegações governamentais, agências especializadas da ONU e organizações da sociedade civil de todo 
o mundo debaterão o empoderamento das mulheres e a ligação delas com o desenvolvimento sustentável. A Legião da Boa Vontade 
(LBV), instituição brasileira, também contribuirá para o evento com suas recomendações de boas práticas presentes na revista BOA 
VONTADE Mulher (disponível em espanhol, francês, inglês e português). A edição traz ainda histórias de mulheres fortes que tiveram 
o apoio da LBV e lutaram para superar e vencer grandes desafios.

“A Agenda 2030 fundamenta-se no entendimento de que não será possível alcançar o desenvolvimento sustentável se metade da Huma-
nidade não puder usufruir de seus direitos humanos em toda a plenitude”, declarou, em entrevista exclusiva à publicação, o embaixador 
brasileiro Antonio Patriota, que presidirá esta sessão.

A revista apresenta também uma mensagem de esperança aos governantes com o artigo “Caridade e estratégia”, do diretor-presidente 
da LBV, o jornalista e escritor José de Paiva Netto, no qual afirma: “A Caridade, aliada à Justiça, é o combustível das transformações 
profundas. Sua ação é sutil, mas eficaz”. 

A Legião da Boa Vontade é associada ao Departamento de Informação Pública das Nações Unidas desde 1994. Em 1999, conquistou 
status consultivo geral no Conselho Econômico e Social da ONU. Com isso, elabora propostas para algumas das principais reuniões 
desse organismo internacional, traduzidas por ele para seus seis idiomas oficiais (árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo).

O conteúdo da revista pode ser acessado gratuitamente pelo aplicativo BOA VONTADE para iOS e Android. 

Informações acesse www.boavontade.com

A Prefeitura de Taubaté 
realiza a partir desta quar-
ta-feira, 16 de março, a 
troca de ingressos para o 
primeiro jogo do playoff 
da Superliga. O Funvic/
Taubaté recebe o Minas 
Tênis Clube no dia 17, 
quinta-feira, às 19h45, no 
ginásio do Abaeté. O tor-
cedor deverá fazer a troca 
portando o CPF e poderá 
trocar até no máximo 2 in-
gressos (titular do CPF de-
verá estar presente), além 
de um quilo de alimento. 
Crianças até 4 anos não 
precisam do bilhete. Se-
rão disponibilizados 800 
ingressos no ginásio da 
CTI, das 8h30 às 18h e 

200 na loja Loucos por 
Esporte (Via Vale Gar-
den Shopping), das 10h 
às 22h. Como aconteceu 
em partidas anteriores, 
no ginásio será proibida 
a entrada de instrumen-
tos musicais, capacetes, 
guarda-chuvas e bebidas 
alcoólicas ou não, em gar-
rafa ou latinha. Somente 
estará permitida a entrada 
de água em copo plástico. 
A organização recomen-
da que os torcedores 
não deixem para trocar 
os ingressos de última 
hora, já que a expectati-
va é de que o ginásio fi-
que lotado para a partida. 
O duelo das quartas de 

final terá transmissão 
ao vivo pela Sport TV. 
O Taubaté encerrou sua 
participação na fase 
classificatória do cam-
peonato na segunda po-
sição, com 17 vitórias 
e 5 derrotas. Serviço:
Troca de ingressos Fun-
vic/Taubaté X Minas 
Tênis Clube: Ginásio 
da CTI – 800 ingressos
Rua das Três Me-
ninas – s/n – Estiva
Horário: 8h30 às 18h 
Loja Loucos Por Es-
porte – 200 ingressos
Via Vale Garden Sho-
pping – Avenida Dom Pe-
dro, 7181 – São Gonçalo
Horário: 10h às 22h.

Troca de ingressos para 
playoff da Superliga de vôlei 

começa na quarta-feira

Vão ser abertas a partir 
desta semana as inscri-
ções para diversos pro-
jetos esportivos, de saú-
de, culturais, musicais 
e de arte corporais ofe-
recidos pela secretaria 
de cultura, esporte e lazer 
do Município de Caçapa-
va. As inscrições devem ser 

feitas das 9h às 11h e das 
14h às 16h no Centro Cul-
tural José Francisco Natali. 
O interessado deve com-
parecer ao local munido 
de RG, no caso de me-
nor de idade o responsá-
vel deverá fazer a inscri-
ção com RG do menor. 
Outras informações se-

rão fornecidas pes-
soalmente. Serviço: 
Centro Cultural José 
Francisco Natali 
Endereço: avenida Dou-
tor José de Moura Re-
sende, 475, Vera Cruz 
Horário: das 9h às 11h 
e das 14h às 16h de se-
gunda a sexta-feira

Começam inscrições para projetos 
da secretaria de cultura de Caçapava
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Na segunda e terça-fei-
ra, dias 14 e 15 de março, 
o Mercado Municipal de 
Taubaté terá uma área fe-
chada para limpeza e im-
permeabilização do piso. 
O espaço será isolado e si-
nalizado, ficando apenas os 
boxes desta área fechados.
Para causar menor im-
pacto para compradores e 
permissionários este tra-
balho de revitalização do 
piso será feito por etapas. 
O Mercado foi dividido 
em 3 quadras e vai acon-
tecer também nas segun-
das e terças-feiras dos 
dias 21 e 22 e 28 e 29.
A ação é continuidade da 
revitalização do Mercado 
que teve início em outubro 
de 2015. Com o  investi-
mento de R$ 803.339,51, 
o local vai receber as 
seguintes melhorias: re-
forma dos banheiros,
fraldários e copa; subs-
tituição dos vidros do 
lanternim;  substituição 
do fechamento lateral 
do lanternim; limpe-

Encerra no dia 24 de 
março, quinta-feira, o 
credenciamento para ar-
tistas e grupos realiza-
rem apresentações no 
Sitio do Picapau Amare-
lo, Quiririm e outros lo-
cais públicos de Taubaté.
O edital de chamamento 
nº 01/16 está disponível 
no site da prefeitura, na 
área de licitações, e os ar-
tistas podem se credenciar 
para as categorias Sitio 
do Picapau Amarelo 2016 
e 2017 nas modalidades 
artes cênicas, artes plás-
ticas, dança e literatura, 
e na categoria de Quiri-

za e tratamento do piso 
em granito flameado; 
reconstituição do piso 
interno-base dos condu-
tores de águas pluviais e 
áreas danificadas; instala-
ção de soleiras nas portas 
de entrada; manutenção do 
telhado interno, inclusive 
rufos, calhas e condutores; 
substituição da cobertura 
dos boxes externos – insta-
lação interna a platibanda 
(paredes e painéis); facha-
da – reparos e refazimento 
da moldura da platibanda; 
substituição dos portões 
de entrada; fechamento da 
platibanda sobre os boxes 
internos; adequação dos 
acessos – portas de entra-
da; refazimento da prote-
ção da base dos pilares me-
tálicos; telefonia – entrada 
e distribuição; distribuição 
elétrica – embutimento 
dos condutores aparentes; 
instalação de extintores 
de incêndio; reconstitui-
ção do piso externo; insta-
lação de toldos nos boxes 
externos e portas de entra-

rim 2016 e 2017 nas mo-
dalidades artes cênicas, 
artes plásticas e dança.
Os artistas poderão re-
alizar até oito apresen-
tações diárias, no valor 
de R$ 600,00 cada, con-
forme a necessidade da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura do município.
Podem participar deste 
processo apenas pessoas 
jurídicas e cada uma delas 
pode inscrever até 12 pro-
postas em categorias e mo-
dalidades diferentes. Para 
cada proposta apresentada 
deverá conter uma modali-
dade e um tema, de acordo 

da; limpeza e tratamento 
do piso em ladrilho hi-
dráulico  externo e  pintu-
ra geral interna e externa.
Segue abaixo os boxes 
que estarão fechados nes-
ta segunda e terça-feira:
1-C: Produtos Naturais
6-B: Malucarnes
3-C: Casa De Car-
nes São Benedito
4-C: Açougue
5-C: Casa De Car-
nes São Benedito
7-C: J. C. Lino
8-C: Casa De Carnes Paraná
9-C: Açougue Do Ary
10-C: Açougue São José
11-C: Açougue São José
16-B: Açou-
gue São Benedito
13-C: Pastelaria Yano
14-C: J. C. Lino
15-C: Carlos Pas-
teis E Lanches
16-C: Avíco-
la Nosso Franco
17-C: Massas Família
18-C: Tutii Fruta
19-C: Pastelaria Matsushita
Porta: Pastela-
ria Matsushita

com a categoria escolhida.
A ficha de inscrição e os 
demais documentos exi-
gidos no edital deverão 
ser entregues na Secreta-
ria de Turismo e Cultura, 
que fica na Praça Coro-
nel Vitoriano, nº 1, Cen-
tro de Taubaté, até 24 de 
março de 2016. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.
Outras informações po-
dem ser obtidas no Sí-
tio do Picapau Amarelo, 
pelo telefone 3635-3234, 
e na própria Secreta-
ria de Turismo e Cultu-
ra através do 3621-6040.

Mercado Municipal 
de Taubaté terá áreas 
fechadas para reforma

Prefeitura de Taubaté abre 
edital de chamamento para 

apresentações artísticas
no Sítio do Picapau Amarelo

e Quiririm

Estão abertas as inscri-
ções para o I Simpósio 
dos Conselhos Munici-
pais de Pindamonhanga-
ba. Os interessados devem 
encaminhar um e-mail 
para conselhospinda@
gmail.com informando o 
nome completo, telefo-
ne para contato e área de 

O evento acontecerá du-
rante os meses de março e 
abril e vai receber a visita 
do maior expoente do es-
porte no Brasil, o bi-cam-
peão mundial Marcilio 
Brawn, o Branwzinho..
O Windsurf é um esporte 
que une as ondas e o vento 
e foi inventado na Califór-
nia nos anos 70. Pela pri-
meira vez as pessoas pode-
rão aprender a comandar 
a prancha em clínicas gra-
tuitas na Praia da Arma-
ção, Ilhabela, durante os 
finais de semana de março 
e abril, durante o evento 
Windsurf Experience, pro-
movido pela plataforma de 
eventos da Almasurf. To-
dos os equipamentos se-
rão disponibilizados gra-

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba iniciou, no dia 14, 
as inscrições para novos 
cursos de qualificação 
profissional. Os interessa-
dos poderão ir à sede do 
FSS, localizado ao lado do 
Palacete 10 de Julho, no 
centro, para efetivar a 
inscrição até o dia 18. As
oportunidades são 
os cursos de casei-
ro, garçom, camarei-

atuação. O evento aconte-
cerá na quarta-feira (16), 
a partir das 18 horas,
no auditório da Facul-
dade Anhanguera.  Este 
evento tem como objeti-
vo fazer com que todos os 
conselhos se conheçam e 
se unam em ações
efetivas no município. 

tuitamente aos inscritos. 
Serão 4 aulas por dia com 
duração de 1h30 e emprés-
timo de todos os materiais 
necessários: prancha de 
surf, camisetas de lycra e 
salva-vidas de segurança. 
Para inaugurar o evento 
no dia 19/03, o Windsurf 
Experience receberá o bi-
campeão mundial na cate-
goria Wave e campeão na 
categoria Freestyle, Marce-
lo Browne (24), conhecido 
como Branwzinho. O atle-
ta, nascido em Fortaleza e 
que conquistou o primeiro 
título mundial aos 18 anos, 
convidará profissionais de 
Windsurf para uma apre-
sentação histórica nas mo-
dalidade s Wave, Freestyle 
e Fórmula. Ao pôr do sol, 

ra e cuidador de idosos.
Para matricular-se em 
um dos cursos ofereci-
dos pelo Fundo Social de 
Solidariedade, em parce-
ria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, é ne-
cessário ser maior de 16 
anos de idade e possuir 
no mínimo o Ensino Fun-
damental Incompleto. Ao 
todo, estão disponibili-
zadas 80 vagas, sendo 20 
para cada um dos cursos.

O público poderá fa-
zer perguntas e receber 
várias informações so-
bre os trabalhos de cada 
conselho. Serão rela-
tadas experiências dos 
conselhos de Assistên-
cia Social, dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente e do Idoso.

a praia virará palco de um 
show gratuito com música 
ao vivo. O Windsurf Ex-
perience é uma realização 
da AlmaSurf com apoio 
do Governo do Estado 
de São Paulo e da Secre-
taria do Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado de 
São Paulo. Tem apresen-
tação da Pirelli,  apoio 
da Água Mineral Crys-
tal, Power Ade, Revista 
Rolling Stone e da Orga-
nização Kyokushin Oya-
ma. Windsurf Experience
BL3 Esco-
la Iatismo – Praia da 
Armação/Ilhabela – SP
19, 20, 26 e 27 de março
02, 03, 09 e 10 de abril
Horário das aulas: 
das 09h00 às 17h00

As aulas do curso de ca-
seiro acontecerão na casa 
do Fundo Social no bair-
ro Lessa. Os de garçom e 
cuidador de idosos serão 
no Palacete 10 de Julho, 
já o de camareira acon-
tecerá no SOS do centro. 
As atividades terão iní-
cio no dia 21 de março. 
Mais informações podem 
ser obtidas na sede do 
Fundo Social ou pelo te-
lefone (12) 3643-2223.

Pinda promove I Simpósio
 dos Conselhos Municipais

Ilhabela recebe Windsurf Experience 
evento com aulas gratuitas

Fundo Social de Pinda abre novas
inscrições para cursos de qualificação

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofere-
ce nesta semana 381 va-
gas de trabalho divididas 
entre as áreas de, servi-
ços,comércio entre outras, 
para o Vale do Paraíba. Os 
itens escolaridade e expe-
riência para o preenchi-
mento das vagas variam 
de acordo com a área de 

atuação e com a empresa..
Como se cadastrar Para 
ter acesso às vagas, basta 
acessar o site: www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br  
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer 
a um Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e Car-
teira de Trabalho. O cadas-
tramento do empregador 
também poderá ser feito 
no site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dispo-
nibilizar vagas no sistema, 
é necessária a apresenta-

ção do CNPJ da empre-
sa, razão social, endereço 
e o nome do solicitante. 
Emprega São Paulo Desde 
a implantação do Emprega 
São Paulo, em agosto de 
2008, o programa  recolo-
cou no mercado de traba-
lho mais de 700 mil traba-
lhadores. O sistema conta 
com um banco de 3,5 mi-
lhões de currículos cadas-
trados. Para mais infor-
mações sobre o Emprega 
São Paulo/Mais Em-
prego, acesse: 
w w w . e m p r e g a s a o -
paulo.sp.gov.br .

Emprega São Paulo Mais 
Emprego oferece 381

oportunidades
no Vale do Paraíba


