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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté e 
o Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula 
Souza realizam no dia 22 
de março, terça-feira, às 
10h30, a inauguração do 
novo prédio da ETEC (Es-
cola Técnica Estadual) Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin. A escola, que 
funcionava em um outro 
prédio, vai passar para este 
novo que foi totalmente 
reformado e recebeu troca 

O medalhista olímpi-
co Edson Luciano es-
tará em Pindamonhan-
gaba, neste sábado, 
para participar das ativida-
des de abertura do projeto 
social Atletismo Cidada-
nia, idealizado por ele. 
Esta ação é realizada pela 
All Time, com o patrocí-
nio da Gerdau e apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Juventude, Es-

Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos), estudantes universi-
tários, militares do Cavex 
(Comando de Aviação do 
Exército) e representantes 
de entidades unem forças 
neste sábado, dia 19 de 
março, contra o Aedes ae-
gypti. O “Dia D de com-
bate ao Aedes” contará 
com visitas a residências, 
distribuição de folhetos, 
exibição de faixas e orien-
tações à população em 
estandes nas praças Dom 
Epaminondas e Santa Te-
rezinha. Supermercados 
da região serão alvo de 
panfletagem. A mobiliza-
ção começa às 8h e deve 
se estender até às 17h. En-
tre os estudantes da Unitau 
está confirmada a partici-

O campo de futebol do 
Araretama “José Fonseca 
Marcondes – Jota Mar-
condes” recebeu diver-
sas melhorias, entregues 
oficialmente pela Prefei-
tura para a população, 
na quinta-feira. Foram 
realizadas a reforma dos 
vestiários, das traves, re-
tirada de braquiárias e 
adubação do gramado, 
entre outras. Mesmo com 
a chuva que caiu durante 
todo o evento, a popula-
ção esteve presente, além 
de autoridades municipais, 
como o prefeito de Pinda-
monhangaba. O presidente 
da Associação dos Mora-
dores, Ronaldo Castilho, 
agradeceu as melhorias no 
campo e espera que toda a 

de piso, pintura, manuten-
ção elétrica e hidráulica, 
ampliação de salas e cons-
trução de laboratórios.  A 
obra foi realizada pela 
administração municipal 
e custou R$ 1,8 milhão. 
A ETEC de Taubaté ofe-
rece cursos de Ensino 
Médio como administra-
ção; agroindústria; infor-
mática; informática para 
internet; logística; marke-
ting; produção de cana-

portes e Lazer, e também 
com o apoio da Lei Paulis-
ta de Incentivo ao Esporte. 
Edson Luciano estará no 
centro esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, em Mo-
reira César, às 10 horas. 
O projeto atende mais de 
100 crianças e todas re-
ceberão uniforme e ali-
mentação após o treino. 
As aulas deste projeto ti-
veram início  em Pinda no 
ano de 2014, continuaram 

pação de representantes 
dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Biologia, 
Odontologia, Nutrição e 
Ciências Contábeis. O Ro-
tary Club Taubaté União 
também vai estar presente 
na mobilização. A empre-
sa Pássaro Marron aderiu à 
campanha e vai enviar um 
ônibus para o transporte 
das equipes pela cidade.  
Cerca de 100 pessoas de-
vem participar do Dia D 
em Taubaté. O objetivo 
da mobilização é reduzir 
o número de criadouros 
do mosquito para evitar 
a proliferação de casos 
de dengue, chikungunya 
e zika em todo o municí-
pio. Taubaté enfrenta uma 
epidemia de dengue e ul-
trapassou o indicador de 

comunidade trabalhe para 
manter o local assim. Já 
o presidente da Liga Mu-
nicipal de Futebol parabe-
nizou essa parceria com 
a prefeitura, buscando 
sempre oferecer o melhor. 
“A comunidade do Arare-
tama é tranquila e amiga. 
Tenho certeza que os en-
contros no campo sempre 
serão muito importantes”, 
disse. Os vereadores pre-
sentes, Jânio Lerario e 
José Carlos Gomes “Cal”, 
também parabenizaram a 
administração pela inicia-
tiva. O secretário de Espor-
tes da Prefeitura lembrou 
que as melhorias no cam-
po foram realizadas graças 
a parceria e trabalho de 
vários departamentos, in-

de-açúcar e segurança do 
trabalho. Além de cursos 
técnicos integrados ao 
Ensino Médio, como ad-
ministração, informáti-
ca, segurança do traba-
lho e marketing. Existe 
ainda os semipresen-
ciais: comércio, secre-
tariado e administração. 
O prédio a ser inaugu-
rado fica na Rua Otá-
vio Rodrigues de Souza, 
350 – Parque Paduan.

em 2015 e foi avaliado 
e reestruturado. O proje-
to é resultado de parce-
ria que a administração 
municipal realizou para 
atender crianças e adoles-
centes na região de Mo-
reira César. Este trabalho 
possibilita não somente 
a prática da atividade fí-
sica, mas também o con-
vívio social, o trabalho 
em equipe e reforço ali-
mentar pós treinamento.

100 casos confirmados 
para cada grupo de 100 
mil habitantes no início 
deste mês. Desde o iní-
cio do ano são 749 casos 
confirmados de dengue. 
O cronograma de ativi-
dades de conscientização 
e combate ao mosquito 
tem sequência no dia 1º 
de abril nas escolas da 
rede municipal.  O “Dia 
de Prevenção em Ação” 
contará com atividades 
como palestras, teatro, ofi-
cinas pedagógicas, todas 
com o tema voltado para 
conscientização da im-
portância de se prevenir a 
proliferação do mosquito 
na cidade.  As oficinas dos 
alunos no período in-
tegral também segui-
rão a programação.

centivando a prática de es-
portes entre a população, 
para uma vida mais saudá-
vel. O prefeito de Pinda-
monhangaba lembrou que 
o Araretama cresceu e se 
desenvolveu, tornando-se, 
atualmente, praticamente 
uma cidade, com toda a 
estrutura. “O povo é amigo. 
Agradeço o companheiris-
mo e o trabalho de todos. 
Temos um compromisso 
com a cidade e seguimos 
promovendo várias me-
lhorias, também no Arare-
tama, como a implantação 
da ciclovia, construção da 
UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) 24 ho-
ras, além de reforma 
nas unidades de saúde, 
entre outras”, afirmou.

Prefeitura de Taubaté
inaugura novo prédio

da ETEC

Projeto social Atletismo
Cidadania está de volta

em Moreira César

Taubaté faz mobilização 
contra o Aedes aegypti

Campo do Araretama
recebe melhorias em Pinda
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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 

EXPEDIENTE

Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
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Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.
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O Sítio do Picapau Ama-
relo, em Taubaté, tem 
uma programação espe-
cialmente para as crianças 
neste fim de semana. A tur-
ma do sítio interage com 
os visitantes e apresentam 
peças teatrais, além das 
oficinas pedagógicas para 
as crianças. O Parque do 
Itaim também abre nes-
te sábado e domingo com 
várias atividades aos visi-
tantes. Entre elas oficinas 
pedagógicas, contação de 
histórias e peça teatral. O 
casarão do parque é aberto 
às 8h com o tema “Mundo 
Mágico de Dona Benta”. 
O local é uma réplica da 
casa descrita por Monteiro 
Lobato no Livro “O Saci”, 
onde segundo o escritor 
moram seus personagens. 
Confira a programação: 
Sítio do Picapau Amarelo
19 de março (sábado)
09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo
13h às 17h – Oficina Peda-
gógica Mini Livro da Emí-
lia (Cia. Fabricando Arte)
11h e 16h – Contos da 
Carochinha “A Fábula 
da Cigarra e a Formiga” 
20 de março (domingo)
09h às 12h e das 14h 

às 17h – Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo
13h às 17h – Oficina Peda-
gógica Dobradura de Flor 
(Cia. Fabricando Arte)
11h e 16h – Contos da 
Carochinha “A Fábu-
la da Cigarra e a For-
miga” Parque do Itaim
Dias 19 e 20 de mar-
ço (sábado e domingo)
8h – Abertura do Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”: brinquedoteca, bi-
blioteca e mesa de pebolim
09h30 – Brincadeiras com 
os personagens de Loba-
to e oficina pedagógica: 
pintura no rosto e desenho
11h – Contação de 
H i s t ó r i a s
14h – Brincadeiras com 
os personagens de Loba-
to e oficina pedagógica: 
pintura no rosto e desenho
16h – Teatro / Contação de 
histórias O Sítio do Pica-
pau Amarelo fica na Ave-
nida Monteiro Lobato, s/
nº, Chácara do Visconde. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3625-5062. 
O Parque do Itaim fica 
na Avenida São Pe-
dro, 2.000, no bairro 
Jardim América. Mais 
informações pelo tele-
fone: (12) 3633-5008.

Sítio do Picapau 
Amarelo e Parque 
do Itaim oferecem 
atividades para as 
crianças no final 

de semana

O stand up “Partiu Por-
tugal” desembarca em 
Taubaté, no domingo, 
dia 20 de março, às 19h, 
no Teatro Metrópole. O 
comediante Diogo Por-
tugal leva toda sua ver-
satilidade em um espe-
táculo interativo com a 
intenção de levar muito 
divertimento ao público.
Este show traz observa-
ções do comediante sobre 
vários temas como rela-
cionamento, religiosidade, 
paternidade, entre outros. 
E uma novidade é um set 
de “One liner” – piadas 
curtas sobre assuntos coti-
dianos. Além disso, Diogo 
procura sempre adicionar 
toques regionais ao texto 
do stand up, com histó-
rias comentadas no bairro, 

além de particularidades 
que apenas os habitan-
tes das proximidades de 
Taubaté tenham conhe-
cimento. “Acredito que 
desta forma, a plateia sin-
ta ainda mais que é parte 
espetáculo”, conta Diogo. 
SERVIÇO - Taubaté
Espetáculo: Partiu Portugal 
Dia: 20/03
Local: Teatro Metrópole
Endereço: Rua Du-
que de Caxias, 312
Horário: 19h
Duração: 90 min
Ingressos: R$ 15 
(meia)/ R$ 50 (inteira)
Classificação In-
dicativa: 14 anos
Vendas: www.bilheteriara-
pida.com.br/atproducoes
Informações: (12) 3432-
1028/ 9 9114-5645 

Diogo Portugal
se apresenta
em Taubaté

com stand up
“Partiu Portugal”
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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, france-
ses 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 pesso-
as 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 inva-
didos por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, pro-
vocando diversas reações na parte física, como o aumento dos 
batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bas-
tante 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 proble-
ma. 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 se-
guida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio 
depois de sua chegada na empresa, você já se tornou um dos 
nossos melhores diretores. 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 to-
das 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 fu-
giam 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 apare-
ce quando os demais desapareceram. Se você morrer antes de 
mim,pergunte ao Pai se você pode levar consigo 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.
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Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
ALINHADOR
AUXILIAR CONTÁBIL
CHAPEIRO
CONFEITEIRA
CONTATO PUBLICITÁRIO
DENTISTA
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA DE ÔNIBUS
FORNEIRO
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H
MECÂNICO DE AUTOS
PADEIRO
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE DESENHO ARTISTICO
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROFESSOR DE INGLÊS
PROJETISTA –  MÓVEIS PLANEJADOS – COM 
EXP. EM PROMOB –
REPRESENTANTE DE VENDAS
TAXISTA – COM CURSO
VENDEDORA INTERNA

Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADAS-
TRO 

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h

PAT divulga novas
 vagas em Caraguá
Veja as vagas do Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). 

O interessado deve apresentar os documentos  pesso-
ais (RG, CPF, CTPS e PIS) no PAT ou no Poupatem-
po.

Acabador de mármore e granito, Borracheiro, Co-
ordenador de fast food, Cozinheiro geral, Cumim, 
Empregado doméstico  arrumador, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Encarregado de oficina, Instalador 
de painéis, Técnico em manutenção de extintor de 
incêndio, Mecânico de veículos automotores a diesel 
(exceto tratores), Eletricista de automóveis, Motorista 
carreteiro, Motorista entregador, Nutricionista, Oficial 
de serviços gerais na manutenção de edificações, Piz-
zaiolo, Instrutor de academia, Recepcionista de hotel, 
Técnico de manutenção eletrônica (eletrodoméstico), 
Técnico em nutrição e Vendedor pracista.

As vagas possuem perfis específicos com relação 
à experiência, escolaridade, entre outros, podendo 
sofrer variações e não estarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerramento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.

O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 3882-5211.
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A Secretaria Municipal 
de Segurança Pública de 
Taubaté realiza treina-
mento para guardas civis 
municipais, de 07 a 18 de 
março, conforme a escala 
de trabalho dos servidores. 
A ação dá continuidade ao 
programa constante de ca-
pacitação dos guardas para 

aperfeiçoar o atendimento 
das ocorrências garantindo 
mais segurança aos muní-
cipes em prédios e espaços 
públicos. Divididos em 
6 turmas, 60 homens da 
guarda civil passam por 8 
horas de treinamento em 
aulas teóricas e práticas, 
ministradas por um pro-

fissional de segurança pú-
blica. O treinamento acon-
tece no parque do Sedes. 
O objetivo foi reforçar os 
fundamentos como uso de 
algema, utilização da arma 
de eletrochoque de menor 
letalidade, abordagem so-
cial a indivíduo em atitude 
suspeita e legislação penal.

Prefeitura de Taubaté
realiza treinamento para 

Guardas Civis Municipais

A Prefeitura de Tremem-
bé iniciou os serviços de 
sondagem de solo para 
finalização do projeto de 
construção das creches 
do Jardim Santana e Vera 
Cruz. O objetivo da son-
dagem é definir o tipo de 
solo existente no local e 
orientar quanto à presença, 

ou não, de lençol freático.
Com estas informações, é 
possível executar a funda-
ção mais adequada à cons-
trução, assim como proje-
tar estruturas de contenção 
de terra. A sondagem é 
uma das etapas exigidas 
pelo FNDE (Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-

to da Educação), órgão 
do Governo Federal, para 
aprovação e liberação de 
recursos para a constru-
ção da unidade escolar.
As novas unidades jun-
tas, terão a capacida-
de para atender mais 
de 300 crianças com 
idade entre 0 e 5 anos.

Prefeitura de Tremembé
realiza sondagem de solo 

em Creches no Jardim
Santana e Vera Cruz

Alternativa ofere-
ce mais segurança aos 
beneficiários, que po-
dem optar por utilizar 
cartão de débito, sem pre-
cisar sacar o benefício de 
uma só vez. A Caixa Eco-
nômica Federal anunciou, 
nesta quarta-feira (16), 
opção para os beneficiá-
rios do Bolsa Família que 
desejarem receber o be-
nefício por meio da conta 
Poupança CAIXA Fácil. A 
abertura da conta é facul-
tativa e pode ser realizada 
nas lotéricas ou nos corres-
pondentes CAIXA Aqui, 
sem a exigência de com-
provante de renda ou resi-
dência: basta que o benefi-
ciário apresente CPF (que 
deve estar em situação re-
gular na Receita Federal) 
e documento de identida-
de. A conta possui limite 
de saldo e movimentação 
mensal. Para a Presidente 
da CAIXA, Miriam Bel-
chior, a Poupança CAIXA 
Fácil é um grande servi-
ço para os beneficiários 
e um bom produto para o 
banco. “Vamos ampliar 
a inclusão bancária dos 
beneficiários, oferecendo 
mais segurança, comodi-
dade e acesso aos servi-
ços bancários às famílias, 
como o uso do cartão de 
débito ao realizar com-
pras, saques e pagamen-
tos”, afirma. Aqueles que 
optarem por abrir a conta 
receberão um cartão de 
débito da bandeira ELO, 
com o qual poderão rea-
lizar compras, efetuar sa-
ques e consultas de saldo 
e extratos bancários. O 
cartão é desbloqueado no 
momento da primeira uti-
lização, mediante o uso 
da senha que foi cadastra-
da na abertura da conta. 
Os valores depositados e 
mantidos em depósito por 
prazo superior a um mês 
recebem a remuneração 

da poupança (0,5% a.m. 
+ variação da TR). Os 
rendimentos são mensais, 
de acordo com a data do 
depósito.  Caso já possua 
uma conta Poupança CAI-
XA Fácil, o beneficiário 
passa a receber o benefício 
na conta automaticamen-
te, a partir de março. Se 
desejar voltar a receber o 
benefício pelo cartão do 
Bolsa Família, deve ligar 
para o Atendimento CAI-
XA ao Cidadão 0800 726 
02 07 e fazer a solicita-
ção. Serviços da Conta 
Poupança CAIXA Fácil:
Para abrir a conta Pou-
pança CAIXA Fácil, não é 
necessário efetuar nenhum 
depósito.  Os seguintes 
serviços são disponibili-
zados sem cobrança de ta-
rifa:  > Compras em esta-
belecimentos comerciais;
> Até dois saques por 
mês, nas lotéricas, cor-
respondentes CAIXA 
Aqui e caixas eletrônicos;
> Até dois extratos, por 
mês, nas lotéricas, cor-
respondentes CAIXA 
Aqui e caixas eletrônicos;
> Consultas de sal-
do, extrato e pagamen-
to de contas, no Inter-
net Banking da CAIXA. 
Programa Bolsa Família:
O Programa Bolsa Família 
é direcionado a famílias 
em situação de pobreza 
(renda por pessoa entre 
R$ 77,01 e R$ 154,00 por 
mês) e extrema pobreza 
(renda por pessoa de até 
R$ 77,00 por mês). O ob-
jetivo do programa é dar 
suporte e contribuir para 
que as famílias assistidas 
superem a situação de vul-
nerabilidade, garantindo o 
direito à alimentação, saú-
de, educação, entre outros. 
O Bolsa Família, atu-
almente, é responsável 
pelo atendimento a mais 
de 13,9 milhões de fa-
mílias em todo o país.

Bolsa família pode ser 
recebido em conta 

poupança simplificada
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O Departamento de Cul-
tura de Pindamonhangaba 
está com inscrições aber-
tas para oficinas gratuitas 
de teatro, que fazem par-
te da proposta do Projeto 
Pinda em Cena. Inicial-
mente, as oficinas serão 
realizadas em três pólos: 
Teatro Galpão, Ceu das 
Artes e Vila Rica. As ins-
crições para as oficinas no 

teatro devem ser feitas no 
Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura. As aulas 
terão início em abril. As 
oficinas serão na segunda 
e quarta-feira, das 9h às 
12h (para alunos de 6 a 12 
anos), das 14h às 17h (para 
alunos a partir de 12 anos) 
e das 19h às 22h (também 
para alunos a partir de 12 
anos). No Vila Rica, as 

oficinas deverão ser rea-
lizadas no CCI Vila Rica. 
No Ceu das Artes, em Mo-
reira César, as inscrições e 
mais informações devem 
ser obtidas diretamente 
no local. O Departamen-
to de Cultura da Prefeitu-
ra fica na Praça Barão do 
Rio Branco, 22, centro, 
ao lado da igreja São José 
(prédio da antiga Câmara).

Pinda está com
inscrições abertas

para oficinas de teatro

O Centro de Referên-
cia de Assistência So-
cial (CRAS) Bagé, em 
parceria com o SENAC, 
está oferecendo um curso 
gratuito de reinserção pro-
fissional, que vai ensinar o 
candidato como se portar 
perante a busca do empre-
go (currículo, entrevista, 
dinâmica de grupo). Estão 
sendo disponibilizadas 15 
vagas e as inscrições po-
dem ser feitas diretamente 
na unidade, das 8h às 17h, 
com apresentação de cópia 

do RG. O curso é voltado a 
adultos alfabetizados, de-
sempregados e profissio-
nais que procuram um ren-
dimento em suas carreiras. 
A carga horária é de 30 
horas e as aulas tem iní-
cio em abril, as terças e 
sextas, das 8h30 às 11h30. 
Através do 
curso o participante apren-
de a atuar de maneira proa-
tiva na busca de colocação 
profissional por meio da 
compreensão das exi-
gências do mercado de 

trabalho e do aprimora-
mento das próprias com-
petências pessoais, a fim 
de conquistar uma opor-
tunidade de trabalho. 
S e r v i ç o :
CRAS Bagé – “Au-
rely Barbosa Balthazar”
Curso de reinserção profis-
sional – parceria SENAC
15 vagas
Endereço: Avenida 
Bagé, 166 – Pq. Urupês
Horário de atendi-
mento: 8h às 17h
Telefone: 3629-4413

CRAS Bagé oferece 
curso gratuito de

reinserção profissional

Projeto de Lei Comple-
mentar sancionado aten-
de os servidores das Se-
cretarias de Estado, da 
Procuradoria Geral do 
Estado e das autarquias
O governador Geraldo 
Alckmin sancionou nesta 
terça-feira, 15, o Proje-
to de Lei Complemen-
tar (PLC) nº 68/2015, 
que atualiza os valores 
da Lei Complementar nº 
1.255/2014. O novo tex-
to prevê que quando a re-
tribuição global mensal 
do servidor for inferior a 
R$ 1.026 quando jornada 
completa de trabalho (40 
horas semanais), menor 
que R$ 769,50 quando em 
jornada comum de traba-
lho (30 horas semanais) 
e R$ 513 quando em jor-
nada parcial de trabalho 
(20h horas semanais), será 
concedido abono com-
plementar para que sua 
retribuição global men-
sal corresponda a esses 
valores mencionados.
“São Paulo é um Estado 
de trabalhadores, de gen-
te que veio do Brasil e 
do mundo inteiro. Todas 
as grandezas e conquistas 
deste Estado tão progres-
sista devemos ao mundo 
do trabalho”, comentou 
Alckmin, destacando que 
o projeto sancionado va-
loriza os trabalhadores.

Considera-se retribuição 
global mensal o soma-
tório de todos os valores 
percebidos pelo servidor. 
A Lei complementar apli-
ca-se, nas mesmas bases e 
condições, aos servidores 
das Secretarias de Esta-
do, da Procuradoria Geral 
do Estado, dos servido-
res das autarquias e aos 
inativos e pensionistas. 
Ao todo, 109 mil servi-
dores públicos receberão 
o abono complementar.
Para os servidores públi-
cos regidos pela Lei Com-
plementar nº 1.157/2011, 
sujeitos a jornada básica 
de trabalho (30 horas se-
manais) ou a jornada espe-
cífica de trabalho (20 horas 
semanais), o abono com-
plementar será calculado 
com base no valor da jor-
nada completa de trabalho, 
na qual nenhuma destas 
duas categorias receberão 
valor inferior a R$ 1.026.
A iniciativa demonstra o 
esforço da administração 
em manter o piso salarial 
do Estado de São Paulo, 
acima do salário mínimo 
vigente no país, permi-
tindo assim manter uma 
remuneração mínima, no 
setor público, correspon-
dente à que foi concedida 
para o setor privado, pelo 
PL 1.608/2015, sanciona-
do na segunda-feira, 14.

Alckmin concede
abono salarial
aos servidores

públicos
estaduais
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