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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, realiza 
dos dias 26 de janeiro a 5 
de fevereiro, as seletivas 
para o time de futsal fe-
minino da cidade. A ideia 

O Sítio do Picapau Ama-
relo e Parque do Itaim, em 
Taubaté, têm programa-
ções especialmente para 
as crianças neste fim de 
semana. No sábado, 16, e 
no domingo, 17, a turma 
do sítio interage com os 
visitantes, além das peças 
teatrais que sempre diver-
tem as famílias. Confira: 
Sítio do Picapau Amarelo
Dias 16 e 17 – Sá-
bado e Domingo
09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, está realizando a re-
vitalização das imagens 
e esculturas afixadas em 
praças e parques da cida-
de. Na última semana, os 
artistas plásticos Felipe 
Callipo e Sérgio Calli-
po finalizaram o traba-
lho nos quatro primeiros 
locais da cidade, como 
parte do projeto “Cui-
dando do que é Nosso”.
Nessa primeira fase do 
projeto, foram restauradas 
a imagem de São Francis-
co de Assis, no Bosque 
da Princesa; de Nossa Se-
nhora de Fátima, na praça 
do Crispim; de Nossa Se-
nhora da Imaculada Con-
ceição, na Praça Barão 
do Rio Branco, centro da 
cidade; e o busto do Dr. 
Francisco Romeiro, na 
Praça do Cruzeiro, tam-
bém no centro da cidade.
De acordo com o diretor do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, esse proje-
to foi criado com o intuito 

O espaço cultural no sa-
guão da Prefeitura re-
cebe, durante o mês de 
janeiro, o trabalho do ar-

da ação é descobrir novos 
talentos da modalidade 
entre as meninas nascidas 
nos anos de 1996, 1997, 
1998 e 1999. As inscri-
ções devem ser feitas 
através de agendamen-

09h às 11h e das 14h às 
16h – Oficina pedagógica 
de desenhos para colorir.
11h e 16h – Contos da 
Carochiha “A Fábula da 
Cigarra e a Formiga”
Parque do Itaim Dias 16 
e 17 – Sábado e Domingo
8h – Abertura do Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta” 
– Brinquedoteca e biblio-
teca – Mesa de pebolim
9h30 – Personagens de 
Lobato – Oficina de pin-
tura no rosto e desenho
10h – Trilha ecológica

de preservar o patrimônio 
histórico cultural da cida-
de, e atende diversas soli-
citações de munícipes. Já 
estão em andamento os trâ-
mites para iniciarem uma 
segunda e terceira etapas.
Próximas etapas
Na segunda etapa, serão 
revitalizadas as imagens 
de Santo Afonso, na pra-
ça do Maria Áurea; Ba-
rão Homem de Mello, na 
praça de mesmo nome, no 
centro da cidade; a águia 
da Praça Monsenhor Mar-
condes, também no centro; 
e o busto de Tancredo Ne-
ves, na praça do Vila Rica.
A terceira etapa de res-
tauro englobará a ima-
gem de Santa Terezinha, 
na praça do Parque São 
Domingos; a estátua de 
Amácio Mazzaropi, na 
rotatória do Socorro; a 
imagem de São Fran-
cisco de Assis, na praça 
do Vila Rica; e o busto 
de Cícero Prado, na pra-
ça da Vila São Benedito.
Resgate da história
“Além de resgatar o pa-

tista plástico Luiz Nas-
cimento, o “Carioca”. 
Trata-se de um conjun-
to de colagens manuais, 

tos por telefone ou what-
sapp nos números: (12) 
98840-3676 e (12) 99155-
7366. Mais informações 
também podem ser obti-
das na Secretaria de Es-
portes: (12)3624-8740.

11h – Contação de histórias
14h – Brincadeiras com os 
personagens – Oficina de 
pintura no rosto e desenho
15h – Trilha ecológica
16h – Teatro: “O Saci”
O Sítio do Picapau Ama-
relo fica na Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº, Chá-
cara do Visconde. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3625-5062. O Par-
que do Itaim fica na Ave-
nida São Pedro, 2.000, no 
bairro Jardim América. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3633-5008.

trimônio e preservar a 
história da cidade, a ini-
ciativa é uma oportunida-
de para grandes artistas 
restauradores, de Pinda-
monhangaba, realizarem 
esse trabalho”, afirmou o 
diretor do Departamento 
de Cultura da Prefeitura.
Uma curiosidade possibi-
litada pelo projeto “Cui-
dando do que é Nosso” foi 
a descoberta, por exemplo, 
da cor original da imagem 
de Nossa Senhora Imacu-
lada Conceição, localiza-
da na Praça Barão do Rio 
Branco, região central da 
cidade. Há anos, a estátua 
vem sendo pintada de bran-
co, mas realizando a res-
tauração, os artistas chega-
ram à camada original de 
tinta da estátua, compro-
vando que ela, na verda-
de, foi concebida colorida. 
Por isso, ela recebeu, ago-
ra, nova pintura seguindo 
suas cores originais.   A 
Prefeitura conta com a 
colaboração da população 
para conservar as estátuas 
e imagens revitalizadas. 

feitas exclusivamente 
com papel, tesoura, cola 
e estilete, sem interven-
ção digital. Em algumas 
peças é possível ver um 
nível de refinamento ca-
paz de enganar os olhos à 
primeira vista. 
Nas séries Recortes da Ci-
dade e Arte Pirata, reuti-
liza pinturas consagradas 
ou imagens urbanas para 
criar suas obras. Nascido 
em 1979, no Rio de Janei-
ro, Carioca mudou-se para 
Pindamonhangaba há 20 
anos. Professor de Filoso-
fia, poeta e artista plásti-
co, busca inspiração tanto 
na arte de rua quanto nas 
artes clássicas para criar 
suas obras. Em novembro 
de 2015, lançou o livro PI-
XAÇÃO: a arte em cima 
do muro, sobre o Movi-
mento Pixo de São Paulo. 
A exposição pode ser vi-
sitada de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas, até 
o final do mês. A coordena-
ção do espaço cultural no 
saguão da Prefeitura é do 
Departamento de Cultura. 

Prefeitura de Taubaté
realiza seletivas para

futsal feminino

Parques de Taubaté têm 
várias atrações neste

final de semana

Prefeitura de Pinda
resgata imagens e

esculturas de praças

Prefeitura de Pinda inicia 
o ano com exposição de

colagens manuais
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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 Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil anos. Conta 
a lenda que um pastor observando que as suas cabras ficavam mais alegres e sal-
titando sempre que mastigavam os frutos de coloração amarelo avermelhado dos 
arbustos existentes nos campos de pastoreio. Somente no século 16, na Pérsia foram 
torrados os primeiros grãos de café para fazer uma das bebidas hoje mais populares 
no Brasil e no mundo. Até o século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, 
os holandeses iniciaram plantios experimentais em suas colônias na Ilha de Java. 
Aos poucos, alguns países entraram no mercado também usando as terras coloniais 
para o plantio. Foi por meio das Guianas que o café chegou ao norte do Brasil, em 
1727. Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de café, sendo responsável por 
30% do mercado internacional e também o segundo maior consumidor mundial 
do produto e tem as maiores plantações nos estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Os grãos mais cultivados são os robusta, 
café menos aromático, de sabor típico, sem grandes nuances e um pouco amargo e 
o arábico de aroma superior e sabor mais doce e agradável.

Humor  

Um jovem discípulo inconformado por não dar sorte com mulher bonita, vai procu-
rar um grande sábio japonês (claro) e pergunta:
- Mestre, o que é preciso para um cara como eu conseguir uma linda mulher?
E o sábio respondeu:
- É preciso karatê, né!
O jovem discípulo não entendendo, pergunta:
- Karatê, mestre?
- Sim. É preciso o karatê beleza, o karatê carro, o karatê muito dinheiro...
***
Sorria agora, pois na velhice não terás dentes!
Não ligue para a vida, pois ela não tem telefone!
Não pare prá pensar, pense andando!
E se o sonho acabou não desanime, na padaria da esquina tem muito mais sonhos!
*** 
Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
para o garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto:
- Legal tia! Agora vamos sair correndo.

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, 
a esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos 
sadios e disposição para lutar, você terá progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tem-
po e as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem 
positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas 
as coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos es-
tão tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. 
É preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os me-
lhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra 
uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reen-
carnação lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreen-
dem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras 
que não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que 
aprendemos a compreender. Recordemos: Nos campos da convivência é preciso 
saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo 
um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para 
esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo 
nosso tem as suas limitações e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, 
nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo 
em todos. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que 
ocorre com a planta a que você atira água fervente. Abençoamos se quisermos ser 
abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Seja ridículo, mas seja feliz.

Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.

A memória nunca vive o suficiente pra melhorar.

Uma criança que lê será um adulto que pensa.

Ler um bom livro deixa o nosso dia bem melhor.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Se casamento fosse bom os homens não casavam de preto.

De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.

A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.

MISCELÂNEA

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
Municipal de Saúde, con-
tratou 10 novos agentes 
desinsetizadores para au-
xiliar no combate a Den-
gue no município. Esses 
novos agentes foram sele-
cionados por meio do Pro-
cesso Seletivo 01/2015.
Dentre as atividades re-
alizadas pela Equipe 
de Combate a Dengue, 
estes novos profissio-
nais irão desempenhar 
as seguintes funções:
Bloqueio Nebulização, 
que consiste na aplicação 
de inseticidas nas resi-
dências vizinhas a casos 

Receba bem os agentes! 
A visita deles é de ex-
trema importância para 
avaliarmos nosso muni-
cípio e traçarmos novas 
metas para esse verão!!!
Se o mosquito da Dengue 

confirmados de Dengue, 
Zika ou Chikungunya;
Bloqueio Contra Cria-
douro, atividade reali-
zada quando há casos 
suspeitos de das doenças 
transmitidas pelo mos-
quito Aedes aegypti;
Casa a Casa, que tem por 
meta visitar todos os imó-
veis do município ao me-
nos duas vezes ao ano;
Pesquisas de Ponto Es-
tratégico e Imóveis Es-
peciais, que são imóveis 
previamente cadastrados 
pela Equipe e que são vis-
toriados periodicamente;
Avaliação de Densidade 
Larvária (ADL), avaliação 

mata, ele não pode nas-
cer. Ele também transmite 
a Chikungunya e a Zika.
Lembramos que a pro-
gramação poderá sofrer 
alterações, conforme a 
demanda dos trabalhos.  

de 600 imóveis, distribuí-
dos por toda a área urba-
na do município, que visa 
avaliar os índices de infes-
tação pelo mosquito Aedes 
aegypti e qual o criadouro 
mais frequente. Realiza-
da três vezes por ano (Ja-
neiro, Julho e Outubro).
Sobra a Avaliação de Den-
sidade Larvária, a Equipe 
Municipal de Combate a 
Dengue estará realizan-
do está avaliação entre os 
dias 18 e 29 de janeiro. 
Essa ação acontecerá em 
diversos bairros da cidade.
Veja na programação 
abaixo se seu bairro rece-
berá a visita da Equipe:

Qualquer dúvida entre em 
contato conosco: Equipe 
de Combate a Dengue: 
Rua Lorena, 120 – Parque 
Nossa Senhora da Glória 
Tel.: (12) 3672-5735 den-
gue@tremembe.sp.gov.br

Prefeitura de Tremembé 
reforça Equipe de

Combate a Dengue e
realiza Avaliação de
Densidade Larvária
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A Junta de Serviço Mili-
tar de Caraguatatuba está 
com as portas abertas para 
os jovens brasileiros do 
sexo masculino, nascidos 
em 1998 e anos anteriores.  
A inscrição deve ser reali-

zada até o dia 30 de Junho 
de 2016 na Junta de Servi-
ço Militar e ter em mãos 
os seguintes documentos, 
certidão de nascimento 
(original) ou RG (original/ 
com foto), comprovante 

de residência, uma foto 
recente (3x4) e, CPF (ori-
ginal). A Junta de Serviço 
Militar fica na Rua Tauba-
té, nº 250, Sumaré, ao lado 
do PAT- Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador.

Abertas as inscrições para o 
Alistamento Militar
em Caraguatatuba

O COI (Centro de Ope-
rações Integradas) de 
Taubaté auxiliou a 
Guarda Civil Municipal 
e a Polícia Militar a deter 
dois indivíduos na prática 
de pichação de monumen-

to público. A abordagem 
aconteceu nesta terça-fei-
ra, 12 de janeiro, na praça 
Dr. Barbosa de Olivei-
ra. Durante a abordagem 
foi constatado que os 
homens portavam pe-

quena quantidade de en-
torpecentes, o que não 
configurou crime. Eles 
foram identificados e 
conduzidos ao plan-
tão policial para as pro-
vidências judiciárias.

Câmeras do COI auxiliam 
a deter dois homens por 
pichação de monumento 

público em Taubaté

A equipe da Guarda Mu-
nicipal da Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
zou a apreensão de sete 
adolescentes que invadi-
ram a piscina do ginásio 
do bairro Cidade Nova. Os 
profissionais foram comu-
nicados sobre a invasão e 
compareceram ao local, 
onde realizaram a apre-
ensão de bicicletas dos 
menores que invadiram o 
local. A Prefeitura de Pin-

damonhangaba oferece 
aulas de natação e hidro-
ginástica em diversos lo-
cais e as invasões acabam 
atrapalhando o desenvol-
vimento das aulas, além 
disso, geram custos aos co-
fres públicos, pois, os in-
vasores acabam depredan-
do o patrimônio público. 
A Guarda Municipal acio-
nou o Conselho Tutelar, 
realizou a apreensão e le-
vou os menores ao 3º Dis-

trito Policial. Os respon-
sáveis foram chamados 
e receberam orientações, 
alguns foram encaminha-
dos a instituições assis-
tenciais para menores. A 
Prefeitura solicita à popu-
lação que denuncie os ca-
sos de invasões, pois, os 
moradores acabam sendo 
prejudicados pelas atitu-
des de alguns vândalos. 
A denúncia pode ser feita 
pelo telefone 3648-8315.

Guarda Municipal de Pinda
realiza apreensão de
invasores de piscina

O bailarino, cantor e dire-
tor Lineker, de São Paulo, 
apresenta neste domingo, 
17, o espetáculo de dan-
ça “ECO – Experimento 
I”, em Taubaté. No mes-
mo dia, o artista também 
ministra a oficina “Inter-
secções poéticas entre o 
movimento e a voz”. As 
atividades acontecem no 
Museu de Imigração Ita-
liana de Quiririm, às 15h. 
Lineker é bacharel em 
Música e mestre em Artes 
da Cena pela UNICAMP 
(Universidade Estadual 
de Campinas), universi-
dade na qual também teve 
grande parte de sua for-
mação em dança pelo de-
partamento de Artes Cor-
porais. Além da formação 
acadêmica, Lineker teve 
diferentes experiências 
com importantes artistas 

e pesquisadores – nomes 
como Meredith Monk, ar-
tista que atualmente exer-
ce grande influência sobre 
seus trabalhos. ECO é o 
primeiro trabalho solo de 
Lineker que traz como 
principal proposta uma 
criação em dança a partir 
dessa pesquisa. O projeto 
foi selecionado pelo edi-
tal PRIMEIRAS OBRAS 
DE PRODUÇÃO DE 
ESPETÁCULO E TEM-
PORADA DE DANÇA 
do ProAC (Programa de 
Ação Cultural do Governo 
do Estado de São Paulo) e 
conta com a colaboração 
das artistas Andreia Yo-
nashiro e Patrícia Árabe.
Além da apresentação de 
ECO, o projeto traz a ofi-
cina “Intersecções poéti-
cas entre o movimento e 
a voz”. O trabalho é indi-

cado para atores, cantores, 
dançarinos, performers 
e artistas em geral, pro-
fissionais ou estudantes. 
Na oficina, Lineker irá 
compartilhar alguns dos 
exercícios e procedimen-
tos que integraram sua 
pesquisa. Os interessados 
em participar da oficina 
devem enviar uma car-
ta de apresentação para o 
e-mail: producaolineker@
gmail.com. Os selecio-
nados serão avisados por 
e-mail. Serviço: Oficina 
“Intersecções Poéticas 
entre o Corpo e a Voz”
Horário: 15h
Museu da Imigração 
Italiana de Quiririm
Av – Líbero Indiani, 
550. Quiririm. Taubaté
Todas as ativida-
des são gratuitas
Classificação Livre.

Museu de Imigração
Italiana recebe oficina
e espetáculo de dança

em Taubaté

O Caminhando para Saúde 
retoma as atividades nesta 
segunda-feira, 18, no Com-
plexo Esportivo da CTI, 
em Taubaté. As atividades 
acontecem as segundas, 
quartas e sextas-feiras, às 
7h, e às 19h. Com objetivo 
de promover o bem-estar e 
a qualidade de vida, o pro-
jeto conta com assessoria 

de profissionais capacita-
dos para os exercícios de 
caminhadas e corridas. O 
Caminhando para Saúde é 
mais um dos projetos que 
são oferecidos pelo pro-
grama “Comum-Unidade 
em Ação”, desenvolvido 
pela Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
de Taubaté. Esses projetos 

buscam atender a popu-
lação de maior vulnera-
bilidade social, por meio 
de atividades esportivas 
e de lazer, com o objeti-
vo de minimizar o tempo 
ocioso de crianças e ado-
lescentes nas ruas, aten-
dendo também a 3ª idade. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Caminhando para Saúde 
retoma atividades 2016 
no Complexo Esportivo 

da CTI

O projeto de 
Iniciação ao Atletis-
mo da Secretaria de 
Esportes e Lazer de 
Taubaté volta das fé-
rias nesta segunda-fei-
ra, 18. O programa, que 

é realizado na cidade 
desde maio do ano pas-
sado, tem o objetivo de 
formar novos atletas de 
alto rendimento e já aten-
de cerca de 50 alunos, com 
idades entre oito e 14 anos. 

O programa acontece na 
pista do Estádio Municipal 
(Campo da CTI) de se-
gunda a sexta-feira, das 
8 às 9h e das 17 às 18h. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Programa de Iniciação ao 
Atletismo retorna de
férias nesta segunda

em Taubaté
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Equipes da operação tapa 
buracos da Prefeitura de 
Taubaté começaram a uti-
lizar um produto especial 
para permitir o conserto do 
pavimento durante o perí-
odo de chuvas. A massa as-
fáltica especial possui em 
sua composição polímeros 
e aditivos que permitem 
a sua fixação mesmo com 

A Escola Municipal 
de Ensino Fundamen-
tal e Médio Prof. José 
Ezequiel de Souza de 
Taubaté divulga a lista 
de 2ª chamada dos alu-
nos classificados para o 
1º ano do Ensino Médio 
em 2016. Estão sendo 
convocados os coloca-

a chuva. A utilização do 
produto é recomendada 
em pequenos buracos, que 
não necessitem de grandes 
intervenções na base do 
pavimento. A compacta-
ção do material se dá por 
meio da compressão. O 
próprio tráfego de veícu-
los ajuda a fixar a massa 
asfáltica. Atualmente, seis 

dos do 196º ao 234º lugar. 
As matrículas serão re-
alizadas nos dias 14 e 
15, exclusivamente na 
Secretaria de Educa-
ção, na rua Itanháem, 
nº 37 – Jardim, Russi. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h. Para efetuar a matrí-

equipes da prefeitura tra-
balham com uma média 
de 150 buracos fechados 
a cada dia. A cidade pos-
sui cerca de 13 milhões 
de m² de pavimento. 
A expectativa é termi-
nar o ano com 2,5 mi-
lhões de m² de pavimen-
to recuperados desde o 
início da atual gestão.

cula é necessário apresen-
tar cópias do comprovante 
de endereço, certidão de 
nascimento, RG, histó-
rico escolar do 9º ano, 
além de duas fotos 3X4. 
A lista de classificação 
completa da 2ª chamada 
está disponível  na aba 
‘Secretaria de Educação’.

Produto especial permite 
operação tapa buracos 

durante período chuvoso

Escola Ezequiel divulga 
2ª chamada e novo local 
de matrícula em Taubaté

O setor de comércio re-
gistrou queda de 7,8% no 
volume de vendas em no-
vembro de 2015, em com-
paração ao mesmo período 
do ano anterior (taxa anu-
alizada). É a oitava queda 
consecutiva na série sem 
ajuste sazonal e também 
o maior recuo nesta mes-

ma base de comparação 
desde os -11,3% de março 
de 2003. Os dados são da 
Pesquisa Mensal do Co-
mércio. O levantamento 
indica que as vendas no 
varejo cresceram 1,5% 
de outubro para novem-
bro, enquanto a receita 
nominal expandiu 2,3%. 

O setor fechou novembro 
de 2015 com crescimento 
tanto no volume de vendas 
quanto na receita nomi-
nal, na comparação com 
outubro do ano passado, 
série livre de influências 
sazonais. Mesmo assim, 
esse crescimento não evi-
tou a queda acumulada.

Comércio tem queda de 7,8% nas 
vendas maior retração em 12 anos


