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O Caraguá Summer Fight 
de Jiu Jitsu e No-Gi (Sem 
Kimono) será disputado 
neste sábado e domingo, 
às 12h e às 10h, no Centro 
Esportivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (Cemug), 
no Jardim Britânia. Cerca 
de mil competidores de 
várias partes da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
são esperados para o tor-

Manutenção contínua 
garante escoamento de 
água da chuva. A lim-
peza regular de valas é 
uma das ações funda-
mentais realizada pela 
Prefeitura de Ubatuba para 
melhorar o escoamento 
das águas das chuvas que 
vêm atingindo a cidade 
nos últimos meses e, con-

neio. O Caraguá Summer 
Fight No-Gi (Lutas Sem 
Quimono) será no sábado 
(20), das 12h às 20h, com 
lutadores das categorias 
Juvenil, Adulto e Máster, 
agrupados nas faixas bran-
ca; azul e roxa; e marrom 
e preta. No domingo (21), 
das 10h às 19h, os atletas 
competem no Caraguá 
Summer Fight de Jiu Jitsu 
nas categorias Mirim, In-

sequentemente, amenizar 
os impactos de alagamen-
tos. Por ser um município 
litorâneo e com lençol 
freático muito próximo 
da superfície, Ubatuba 
tem variados problemas 
de drenagem. Entretan-
to, mesmo com um vo-
lume de chuva bastante 
considerável nos últimos 

fantil, Infantojuvenil (A e 
B), Juvenil, Adulto, Mas-
ter, Sênior e Absoluto. O 
Centro Esportivo Munici-
pal Ubaldo Gonçalves fica 
na Av. José Herculano, 50 
– Jardim Britânia. O Cara-
guá Summer Fight de Jiu 
Jitsu e No-Gi é organiza-
do pela Liga Valeparaiba-
na de Jiu-Jitsu  e Governo 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Esportes.

meses, a cidade não tem 
apresentado problemas 
permanentes e nem de fa-
mílias desabrigadas. Em 
pontos históricos de alaga-
mento, o acúmulo de água 
tem sido menor e por um 
tempo mais curto, o que 
comprova um melhor es-
coamento das águas plu-
viais nos últimos anos.

Caraguá Summer Fight de 
Jiu Jitsu aguarda mil atletas 

da Região Metropolitana

Prefeitura de Ubatuba 
intensifica limpeza de 

valas para evitar
alagamentos

Os alunos da rede munici-
pal receberam kits de ma-
terial escolar adquiridos 
pela Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, para uso du-
rante o ano letivo. Foram 
fornecidos 41.135 kits, 
distribuídos entre o Ensi-
no Infantil, Fundamental, 
Médio e EJA (Educação 
de Jovens e Adultos). Na 
Educação Infantil os kits 
são compostos por 1 agen-
da, 1 caderno de desenho, 
4 lápis, 2 caixas de lápis de 
cor, 1 caixa de giz de cera, 
1 caixa de canetinha, 2 
borrachas, 2 apontadores, 
1 tesoura, 2 colas, 1 caixa 
de guache, 1 caixa de mas-
sa de modelar e 1 pincel. 
Já para os anos iniciais 
do Fundamental, cada kit 

contém 4 cadernos de bro-
chura, 1 caderno de dese-
nho, 4 lápis, 1 caixa de lá-
pis de cor, 1 caixa de giz de 
cera, 1 caixa de canetinha, 
2 borrachas, 2 apontado-
res, 1 tesoura, 1 cola e 1 
régua, e, nos anos finais: 2 
cadernos universitários, 1 
caderno de desenho, 4 lá-
pis, 1 caixa de lápis de cor, 
2 borrachas, 2 apontado-
res, 4 canetas, 1 tesoura, 1 
régua, 1 transferidor e 2 es-
quadros. Os alunos do En-
sino Médio e do EJA tam-
bém receberam 3 cadernos 
universitários, 1 caderno 
de desenho, 3 lápis, 2 bor-
rachas, 2 apontadores, 4 
canetas e 1 régua. Os kits 
foram adquiridos pelo va-
lor total de R$ 867.639,10, 
através do Sistema SI-

GARP/FNDE (Sistema de 
Gerenciamento de Adesão 
de Registros de Preços), 
ferramenta que permite às 
prefeituras e aos estados 
a aquisição de equipamen-
tos e materiais por meio 
de uma Ata de Registro de 
Preços previamente reali-
zada pelo FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação). A 
compra dos Kits Escolares 
pela Prefeitura é uma ini-
ciativa que visa colaborar 
com as famílias na aquisi-
ção de material escolar, re-
duzindo a necessidade dos 
pais comprarem tudo com 
recursos próprios, de modo 
que cada aluno da rede 
municipal receberá um kit, 
contemplando todas 
as unidades de ensino.

Alunos da rede municipal 
em Taubaté ganham

kit de material escolar

No início deste mês, os 
alunos do curso de auxi-
liar de veterinária, da es-
cola Nesper, realizaram 
mais uma visita ao Abrigo 
Municipal de Animais. Na 
ocasião, os alunos tiveram 
a oportunidade de auxiliar 
a vacinação dos animais 
do Ama, com vacina an-
tirrábica fornecida pelo 
Estado. O veterinário do 
Ama acompanhou a ação, 

indicando os animais que 
estavam aptos a receber a 
vacina. Os alunos foram 
orientados pela professora 
do curso, a veterinária Ra-
faela dal Piero. O Abrigo 
recebe constantemente a 
visita de estudantes, que 
podem conhecer o tra-
balho realizado no local, 
bem como realizar aulas 
práticas de cursos espe-
cíficos. São realizadas vi-

sitas específicas de acor-
do com a faixa etária dos 
alunos, tudo sob supervi-
são da coordenadora e do 
veterinário do Ama. Para 
mais informações e agen-
da de visitas, o telefone 
é o 3648-2959 e o e-mail 
é o abrigo@pindamo-
nhangaba.sp.sp.gov.br. O 
Abrigo Municipal de Ani-
mais fica na Estrada Mu-
nicipal do Maçaim, s/nº.

Animais do Abrigo são 
vacinados contra raiva
em Pindamonhangaba
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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

AVISO URGENTE REFERENTE AO
CADASTRO AMBIENTAL RURAL

EM REDENÇÃO DA SERRA

AVISO URGENTE REFERENTE AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL Se-
nhores produtores rurais que ainda não realizaram o CADASTRAMENTO AM-
BIENTAL RURAL (CAR) de suas propriedades, informamos que o prazo para a 
regularização de sua propriedade se encerra no dia 05 de maio de 2016. Não deixe 
para a última hora, pois pode não haver tempo hábil para fazer o cadastramento o 
que acarretará na interdição da propriedade.

Agende um horário na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO 
AMBIENTE pelos telefones:

12 3676 1282 ou 3676 1600

Documentos necessário:
=> RG e CPF DO PROPRIETÁRIO ou POSSEIRO;
=> ENDEREÇO COMPLETO
=> E DEMAIS DOCUMENTOS QUE HOUVER DO TERRENO TAIS COMO: 
MATRICULA, ITR, CCIR, CONTRATO DE COMPRA E VENDA, FORMAL DE 
PARTILHA ENTRE OUTROS.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

Fonte: Secretaria de Agronegócio e Meio Ambiente.

Comer mais saudável é 
um dos desejos de muitos 
brasileiros. E a procura 
pela alimentação que faz 
bem à saúde tem incenti-
vado muitas pessoas a tro-
carem a famosa compra no 
supermercado, por com-
pra de alimentos orgâni-
cos, sem glúten, sem lac-
tose e sem conservantes.
Em Caçapava, o Ateliê do 
Sabor, comandado pela 
chef de cozinha, Renata 
Porto, especializada em 
gastronomia funcional, é 
uma opção de comércio 
de produtos saudáveis. 
Criado há dois anos, o es-
paço oferece pratos con-
gelados, geleias, sobreme-
sas, entre outros produtos 
sem glúten, sem lactose e 
sem conservantes e mui-
tos deles orgânicos. “O 
Ateliê veio como uma 
renda alternativa, como 
muitos brasileiros fazem 
após perder o empre-
go”, conta Renata Porto.
Hoje, Renata já comercia-

liza cerca de 90 produtos 
saudáveis no Ateliê do 
Sabor e oferece também 
uma feirinha orgânica, 
todos os sábados, na ga-
ragem da casa dela, sede 
do espaço, no Jardim Ca-
çapava. “A feirinha surgiu 
com a ideia de estreitar 
o relacionamento com o 
consumidor final e levar 
saúde para a mesa dessas 
pessoas, mostrando que 
consumir produtos sau-
dáveis e orgânicos não é 
tão mais caro do que o ali-
mento comprado na gôn-
dola de supermercados, 
que levam agrotóxicos na 
sua fabricação e cultivo”, 
revela a chef de cozinha.
Confira algumas dicas 
da chef Renata Porto so-
bre o porquê consumir 
alimentos orgânicos:
* Evita problemas de 
saúde causados pela 
ingestão de substân-
cias químicas tóxicas;
* Alimentos orgânicos são 
mais nutritivos. “O cultivo 

em solos ricos e balancea-
dos com adubos naturais 
oferecem mais nutrientes 
aos orgânicos”, explica;
* Alimentos orgâni-
cos são mais saborosos. 
“Quem come um toma-
te orgânico nunca mais 
escolherá o tradicional, 
comprado em supermer-
cados. O orgânico não 
traz acidez, o gosto é di-
ferente”, conta Renata.
* A agricultura orgâni-
ca coopera com o meio 
ambiente. “O cultivo de 
orgânicos exclui o uso 
de fertilizantes, agrotóxi-
cos ou qualquer produto 
químico que possa pre-
judicar os recursos hídri-
cos ou erosão do solo”, 
revela a chef de cozinha. 
Serviço A Feira Orgâni-
ca de Caçapava acontece 
na Rua Equador, 38, no 
bairro Jardim Caçapava, 
aos sábados, a partir das 
7h30. Mais informações 
pelo telefone: 
(12) 98132-4410.

Chef de cozinha cria feira 
orgânica em Caçapava

Pessoas em busca de co-
locação no mercado de 
trabalho na Região Metro-
politana do Vale do Paraí-
ba têm nova oportunidade 
nesta semana. O programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego oferece 294  va-
gas de emprego divididas 
entre as áreas da indústria, 

comércio, serviços, entre 
outras, para Vale do Pa-
raíba e região. De acordo 
com a agência, são 243 
postos de trabalho no setor 
de Serviços, 40 vagas no 
Comércio e 9 oferecidas 
na Indústria. Para ter aces-
so às oportunidades 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. Vale 
lembrar que também o 

empregador poderá  se ca-
dastrar pelo no site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
no sistema, é necessária 
a apresentação do 
CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante.
O programa Mais Empre-
go é agência de empregos 
pública gratuita geren-
ciada do Governo de São 
Paulo, coordenada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE).

Programa Mais Emprego
oferece 294 oportunidades 

para o Vale do Paraíba

Cardápio balanceado in-
clui produtos locais da 
agricultura familiar O ano 
escolar de 2016 come-
çou com a manutenção 
da qualidade da merenda 
escolar das escolas muni-
cipais de Ubatuba. Nesta 
semana o prefeito Mauri-
cio e o secretário munici-
pal de Educação, Rafael 
Gustavo de Souza, estive-
ram na Escola Municipal 
Tancredo Neves.Eles pu-
deram conhecer o cardápio 
de fevereiro e conversar 
sobre a rotina de prepa-
ro das refeições e lanches 
dos alunos da escola. A 
merendeira responsável, 
Márcia Nunes, moradora 
do Parque dos Ministé-
rios, explicou que, ao lon-
go do dia, os alunos rece-
bem desjejum (às 6h50 da 
manhã), lanche (às 9h30 
e às 15h30), almoço (às 
12h20 para alunos que 
saem do período matinal 
e às 13h para os que en-
tram) e janta (às 20h30).  

“A cada refeição, são 
preparados 10 quilos de 
arroz, cinco quilos de fei-
jão e 14 quilos de mistu-
ra no período do almo-
ço e 18 quilos à noite, 
quando há mais alunos”, 
conta. Nesta quinta, o car-
dápio do dia incluiu arroz, 
feijão, peixe e pirão, além 
de melancia na sobremesa. 
Márcia já trabalha como 
merendeira há 15 anos, dos 
quais dez anos direto no 
Tancredo. “Para mim é um 
prazer, nunca me canso”. 
Todos os dias, ela ain-
da coleta amostras da 
merenda que são ana-
lisadas como forma de 
controlar a qualidade 
dos alimentos servidos.  
Desde 2013, a Prefeitura 
de Ubatuba vem investin-
do na melhoria da quali-
dade da merenda de Uba-
tuba com a inclusão cada 
vez maior de alimentos 
produzidos pela agricultu-
ra familiar o que significa 
alimentos de qualidade e 

com segurança alimentar 
para as crianças e renda ao 
longo de todo o ano para 
a população local. Para se 
ter uma idéia, em 2012, as 
compras da agricultura fa-
miliar para a merenda eram 
de cerca de 30 mil reais. De 
2013 a 2015, o valor acu-
mulado dessas compras 
ultrapassaram a casa de 
1 milhão de reais. Merenda 
estadual Sobre a merenda 
na rede estadual, a prefei-
tura ressalta que a respon-
sabilidade constitucional 
é do governo do Estado 
de São Paulo. Em função 
da circulação de algumas 
informações não verda-
deiras, o prefeito Maurício 
escreveu uma carta aberta 
à população de Ubatu-
ba, ressaltando que vem 
cumprindo com todas as 
suas obrigações diante da 
rede municipal e es-
pera que o governador 
Geraldo Alckmin faça 
o mesmo pela rede es-
tadual em Ubatuba.

Merenda escolar
municipal de Ubatuba dá 

exemplo de qualidade
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Relação de Vagas
Balcão de Empregos de Taubaté

AÇOUGUEIRO – URGENTE –
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – NOÇÃO DE MULTIMIDIA –  P.C.D.
CONFEITEIRA
DENTISTA
DIVULGADOR
ELETRICISTA – P.C.D
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA PREDIAL
INSTALADOR DE ALARME E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
JARDINEIRO
LAVADOR DE AUTOS – COM C.N.H. URGENTE –
LÍDER DE LIMPEZA
MECÂNICO DE AUTOS
PINTOR CORDISTA
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE DESENHO ARTISTICO
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROFESSOR DE INGLÊS
PROJETISTA –  MÓVEIS PLANEJADOS – COM EXP. EM PROMOB –
SERVENTE DE PEDREIRO
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE
TÉCNICO QUÍMICO –  URGENTE –
VENDEDORA EXTERNA
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-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

O comércio varejista na 
região de Taubaté perdeu 
3.295 empregos com car-
teira assinada em 2015. 
As informações recebidas 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté e região) são da 
Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Es-
tado de São Paulo (PESP), 
da FecomercioSP, elabo-
rada com base nos dados 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego, por meio do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) e o impacto do 
seu resultado no estoque 
estabelecido de trabalha-
dores no Estado de São 
Paulo, obtido com base 
na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais).

Por iniciativa da EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica para as regiões do 
Alto Tietê, Vale do Paraíba 
e Litoral Norte do estado 
de São Paulo, mais de 60 
mil alunos foram benefi-
ciados com orientações so-
bre a utilização consciente 
e segura de eletricidade. A 
ação teve parceria com as 
Secretarias Municipais de 
Educação. Adaptado para 
ser um laboratório sobre 
rodas, um caminha visitou 
as escolas levando ativida-
des interativas e educacio-
nais que disseminam con-
ceitos de sustentabilidade 
e preservação do meio am-
biente, tudo isso por meio 
de jogos, brincadeiras e 
vídeos, além de maquetes 

Sete das nove atividades 
analisadas apresentaram 
queda na ocupação formal 
nos últimos 12 meses. As 
mais expressivas foram 
observadas nos segmen-
tos de concessionárias de 
veículos (-12,2%) e de 
lojas de vestuário, teci-
dos e calçados (-9,3%).
Por outro lado, os setores 
de supermercados (1,9%) 
e de farmácias e perfu-
marias (1,2%) foram os 
únicos que apresentaram 
alta no estoque de tra-
balhadores no período.
De acordo o presidente 
do Sincovat, Dan Guins-
burg, o saldo negativo do 
emprego no comércio va-
rejista paulista obtido em 
2015 foi resultado direto 
da queda do faturamen-

que simulam o consumo 
dos principais equipa-
mentos eletroeletrônicos.
A EDP também fez a en-
trega do material didá-
tico para capacitar cerca 
de 1000 educadores nas 
instituições participan-
tes. “O envolvimento de 
cada criança e adoles-
cente é importante, pois 
o conteúdo assimilado é 
repassado adiante, for-
mando um ciclo constante 
de disseminação de infor-
mações, o que é essencial 
para criar na família e na 
sociedade uma consciên-
cia a respeito do consu-
mo eficiente de energia”, 
ressalta Marcos Scarpa, 
relações institucionais da 
EDP. Os alunos responde-

to no setor.  A inflação 
alta, a restrição de crédito, 
o avanço do desemprego 
e as incertezas em rela-
ção aos rumos da eco-
nomia resultaram em 
uma queda brusca do 
consumo das famílias.
Observando os dados por 
ocupações, as funções 
que mais perderam vagas 
foram as de vendedores 
e demonstradores. O se-
gundo posto com maior 
redução de vagas foi a 
área administrativa das 
empresas, como escritu-
rários, assistentes e au-
xiliares administrativos.
A pesquisa é segmen-
tada em 16 Delega-
cias Regionais, entre 
elas Taubaté - compos-
ta por 39 municípios.

ram perguntas básicas, por 
exemplo: Como a energia 
elétrica chega em nossas 
casas? Quais são os apare-
lhos que mais consomem 
energia? Estas e outras 
perguntas foram respon-
didas durante a passagem 
do caminhão do programa 
Boa Energia nas Escolas 
por 12 cidades paulistas 
em 2015. Ao final da visi-
ta nas escolas, os estudan-
tes recebem um kit com 
história em quadrinhos 
e uma cartilha com ati-
vidades e passatempos, 
além de adesivos alu-
sivos aos processos de 
geração, transmissão e 
distribuição de energia 
elétrica, bem como, ao con-
sumo consciente de energia.

Comércio de Taubaté e região perdeu 
3.295 empregos em 2015

Programa de Eficiência Energética 
da EDP beneficia mais de 43 mil 

alunos do Vale

A partir de abril de 2016, 
os agendamentos para 
as seguintes especialida-
des: Neurologista, Car-
diologista (com eletro-

cardiograma realizado), 
Ortopedista, Gastroente-
rologista, Psiquiatra e Gi-
necologista (apenas para 
as ESFs), deverão os pa-

cientes estarem munidos 
de um encaminhamento 
do médico do Centro de 
Saúde ou ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família)

Centro de Saúde de
Tremembé terá mudança

de fluxo nos agendamentos

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 25/01/2016 e 25/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 171, Termo nº 6213
Faço saber que pretendem se casar RICHARD GUILHERME ALVES e THAIZA OMENA DE SOUSA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido a 8 de janeiro de 1993, de profissão auxiliar de expedição, estado 
civil solteiro, residente na na Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 138,5, Bairro UNA, nesta cidade, filho 
de VALDECI FLORENCIO ALVES e de MARILEIDE MARIA GUILHERME. Ela é natural de Arujá - SP, 
nascido a 20 de junho de 1994, de profissão operadora de caixa, estado civil solteira, residente na na Rua 
Ronda Alta, nº 127, casa 2, Parque Viviane, filha de JOSÉ LINDOMAR DE SOUSA e de VANIA SILVA 
DE OMENA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para 
ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 25/01/2016.

Tremembé, 25 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Cultura, está receben-
do, por mais um ano, 
o Circuito Cultural 
Paulista (Governo Estadu-

al). As ações na cidade co-
meçam no dia 27 de março, 
com o show da cantora de 
MPB Mariana Ay-
dar. A apresentação 
será realizada no Te-
atro Galpão, às 

 20 horas, com entra-
da gratuita. Em breve, 
serão divulgadas mais 
informações a respei-
to da troca dos ingres-
sos e do restante da pro-
gramação para este ano.

Mariana Aydar fará
show em Pinda em março

A Prefeitura de Taubaté vai 
revitalizar mais vinte uni-
dades escolares. Em feve-
reiro, cinco escolas já tive-
ram suas obras iniciadas, 
o que vai beneficiar 1.380 
estudantes. Nesta etapa, 
o investimento é de R$ 
1.386.547,16 e os prédios 
que irão receber revitali-
zação elétrica, hidráulica 
e pintura são: EMEF Luiz 
Augusto da Silva no bairro 
Jardim Ana Emília, EMEI 
Profa. Maria Edite Fer-
nandes Moreira no Água 
Quente, EMEI José Bento 
de Alvarenga no Cháca-
ra Flórida e EMEI Profa. 
Eliete Pereira Rodrigues 
no Estoril. A EMEI Profa. 
Maria Pereira Santiago, no 
Cidade Jardim, que já foi 
revitalizada agora recebe 
ampliação e melhorias no 
pátio. Outras 15 unida-
des tem o início de suas 
obras programadas para 
o primeiro semestre deste 
ano com investimento de 
R$ 4.320.958,63: EMIEF 
Marta Miranda Del Rey 
no bairro Novo Horizonte, 
EMEIEF Amedeo Picci-

ni no Quiririm, EMEFM 
Prof. José Ezequiel de 
Souza no Jardim Eulália, 
EMEF Walter Thauma-
turgo no Parque São Luis, 
EMEF Prof. Luiz Ribei-
ro Muniz no Monte Belo, 
EMEF Pe. Prof. Dr. Ra-
mon de Oliveira Ortiz no 
Barrreiro, EMEF Diácono 
José Ângelo Victal (Prédio 
I) no Santa Luzia, EMEF 
Dom Pereira de Barros 
no Santa Tereza ( Bela 
Vista), EMEI Prof. Luiz 
Américo Pastorino no Sí-
tio Santo Antônio, EMEI 
Ver. Waldemar Bonelli no 
Cidade de Deus, EMEI 
Miguel Luiz no Canuto 
Borges, EMEI Vicencia 
Geni Arantes no Parque 
Paduan, EMEI Prof. Ru-
bens Duarte no Bonfim, 
EMEI Maria Anunciação 
B. Patricio no Esplanada 
Santa Terezinha e EMEI 
Prof. Alice Klier Monteiro 
no Belo Horizonte. Mais 3 
unidades na área rural es-
tão em fase de conclusão 
de suas obras de reforma e 
ampliação: EMEIEF Tomé 
Portes Del Rei no bairro 

Vila Velha, EMEF José 
Rubens Wauner de Ca-
margo no Pouso Frio e na 
EMEI Antônio de Angelis 
no Registro. Quadras: A 
Prefeitura ainda reformou 
e cobriu as quadras de 7 
unidades escolares para 
melhor conforto e segu-
rança dos estudantes na 
prática das aulas de Edu-
cação Física. A previsão é 
que mais 9 quadras sejam 
revitalizadas e cobertas 
até o fim deste ano.Desde 
2013 já foram revitaliza-
das 26 unidades de ensino 
infantil e 31 de ensino fun-
damental, dentro do pro-
jeto para melhor atender 
os alunos da rede pública, 
com um investimento de 
R$ 17.407.638,50. A Pre-
feitura vem executando 
manutenção em cada um 
dos prédios já existentes 
para proporcionar maior 
conforto e segurança, 
oferecendo um ensino de 
qualidade e uma experi-
ência socioeducativa em 
um ambiente adequa-
do às necessidades das 
crianças e adolescentes.

Prefeitura de Taubaté inicia 
revitalização de mais vinte 

unidades escolares

A Prefeitura realizou 
obras de recapeamento 
asfáltico no Viaduto dos 
Sagrados Corações, na 
sexta-feira (19). A 

obra complementou 
as melhorias realiza-
das no local, após a 
reforma da passagem 
de pedestres, derruba-

da recentemente devi-
do a fortes chuvas. Para 
a realização do serviço, 
o local ficou interdita-
do durante o dia todo. 

Recapeamento do viaduto 
Sagrados Corações em Pinda
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O Sesc Taubaté realiza , 
por meio de sua progra-
mação de cinema, ações 
em parceria com algumas 
cidades da região com o 
objetivo de popularizar a 
linguagem e oferecer ao 
público acesso a filmes 
que estão fora do circuito 
comercial. As próximas 
exibições acontecerão nas 
cidades de Tremembé, 
nos dias 19 e 20, na Casa 
de Cultura Prof. Quintino 
Júnior e em Santo Antô-
nio do Pinhal, no dia 20, 
no Auditório Municipal.
Confira a sinopse das obras:
No dia 19, às 19h30, Tre-
membé recebe a projeção 
do filme Pelo Malo. Junior 
é um menino de nove anos 
que tem “cabelo ruim”. 
Ele quer alisá-lo para sua 
foto no álbum de forma-
tura para ficar parecido 
com um cantor famoso. 

Vencimento dos secretá-
rios sobe 38%. Vereado-
res também têm aumento.
Projetos foram aprovados 
por unanimidade e en-
tram em vigor em 2017. 
Os salários do prefeito, 
vice-prefeito, vereadores e 
secretários terão aumen-
to em Tremembé(SP). 
Os projetos de lei foram 

Isso o faz entrar em con-
flito com a mãe, Marta.
Quanto mais Junior ten-
ta melhorar o visual pelo 
amor da mãe, mais ela o 
rejeita. Até que ele é en-
curralado, cara a cara, 
com uma decisão doloro-
sa. Classificação 14 anos.
No dia 20, às 11h, a lon-
ga- metragem O Menino e 
o Mundo expõe a história 
de um menino que parte 
em busca do pai. No lon-
go percurso, ele descobre, 
ao mesmo tempo, a imen-
sidão do mundo e a força 
da imaginação. Os traços 
são simples e eficientes 
e seguem a compreensão 
infantil das coisas, com 
grande sensibilidade. A 
animação usa diversas téc-
nicas: giz de cera, aquare-
la, lápis de cor e colagens. 
Com poucos diálogos, a 
aventura visual proposta 

aprovados neste mês por 
unanimidade em sessão na 
Câmara e passam a valer a 
partir de janeiro de 2017. 
De acordo com a Câ-
mara Municipal e pre-
feitura da cidade, o au-
mento leva em conta a 
inflação dos anos de 
2015 e 2016. O salário 
do prefeito passará de R$ 

pelo diretor é de incrível 
beleza. Classificação livre.
No dia 20, o projeto exibe 
a animação japonesa Meu 
Amigo Totoro, em Santo 
Antônio do Pinhal, às 11h. 
Duas meninas vão mo-
rar com o pai no interior 
do Japão, para ficar perto 
da mãe que está interna-
da num hospital. A mais 
nova, Mei, encontra uma 
pequena passagem secreta 
em seu quintal. Essa passa-
gem leva a um lendário es-
pírito da floresta conheci-
do como Totoro. Com esse 
novo amigo elas se envol-
vem em diversas aventu-
ras. Esta é uma obra diri-
gida por Hayo Miyazaki, 
que visa transmitir emo-
ção diante da beleza das 
situações e a riqueza dos 
sentimentos envolvidos na 
trama. Classificação livre. 
As exibições são gratui-
tas. Cinema Sesc Parcerias 
em Tremembé Casa de 
Cultura Prof. Quintino Jr.
Av. Audrá, 284, Centro
Pelo Malo
Dia 19, às 19h30
O Menino e o Mundo
Dia 20, às 11h
Cinema Sesc Parcerias em 
Santo Antônio do Pinhal
Auditório Municipal
R. Coronel Sebastião 
Marcondes da Silva, 125
Meu amigo Totoro
Dia 20, às 11h

18 mil para R$ 24 mil, 
um aumento de 32%. 
Para os vereadores, o sa-
lário será de R$ 6 mil 
reais, aumentou 22 %. 
O maior aumento foi para 
os secretários, que terão 
um aumento de quase 
38 % e passarão a rece-
ber R$ 11 mil. Fonte:  G1 
Vale do Paraíba e Região

Cinema Sesc parcerias faz 
exibições em Santo Antônio 

do Pinhal e Tremembé

Salário de prefeito de 
Tremembé tem reajuste 
de 32% e vai a R$ 24 mil

A equipe de Karatê de 
Taubaté iniciou nes-
te final de semana, a 
temporada 2016 da 
modalidade. Os kara-
tecas taubateanos fo-
ram até Pouso Alegre, 
em Minas Gerais, para a 
disputa da 14ª Copa do 
Brasil da modalidade, 

onde conquistaram meda-
lha de bronze, o quinto, 
sexto e sétimo lugares. 
Destaque para os atletas 
Antônio Pereira (bron-
ze – categoria Máster), 
Ravieri Evelon (5º lugar 
– categoria 70 kg), Ivan 
Fernandes (6º lugar – ca-
tegoria 84 kg) e Yasser 

Nasser (7º lugar – cate-
goria 67 kg). Para o trei-
nador José Francisco 
Monteiro, o evento foi 
de extrema importân-
cia para a temporada, 
pois contou com lutadores 
de alto nível e assim ele 
pôde avaliar melhor o time 
taubateano para o novo ano.

Karatê de Taubaté inicia temporada 
com pé direito em Minas Gerais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba traz à cidade 
mais um espetáculo tea-
tral gratuito, por meio do 
Proac – Programa de Ação 
Cultural do Governo do 
Estado de São Paulo, com 
apresentações no dia 25 de 
fevereiro no centro comu-
nitário Maria José Ardito 
Lerário, no Araretama, e 
no dia 28, no Bosque da 
Princesa. O espetáculo de 
rua “As Presepadas de Da-
mião – de como fez fortu-
na, venceu o Diabo e enga-

nou a Morte com as Graças 
de Jesus Cristo” está sendo 
trazido pela Damião e Cia, 
de Campinas. As apresen-
tações serão às 15 horas.
Além do espetáculo, o 
grupo oferece, ainda, a ofi-
cina “O Palhaço da Folia 
de Reis e o Trabalho do 
Ator”, nos dias 26 e 27 
de fevereiro, das 14 às 18 
horas, também gratuitas, 
no Studio Conatus (Av. 
Abel Corrêa Guimarães, 
351, Vila Rica). As ins-
crições já estão abertas e 

devem ser realizadas pelo 
e-mail cultura.pindamo-
nhangaba@hotmail.com. 
São somente 15 vagas, 
para atores, dançarinos e 
interessados nessa arte.
Mais informações pode-
rão ser obtidas no De-
partamento de Cultura 
da Prefeitura, que fica no 
Palacete Tiradentes (an-
tiga Câmara Municipal), 
Praça Barão do Rio Bran-
co, 22, ao lado da igreja 
São José. Os telefones são 
3643-2690 e 3642-1080.

Araretama e Bosque
recebem espetáculo 
gratuito e oficinas

em Pindamonhangaba

A consulta pública sobre a 
nova lei da internet e suas 
implicações se encerra no 
dia 29 de fevereiro. Quem 
quiser opinar sobre o de-
creto que regulamenta o 
Marco Civil da Internet 
deve enviar sua contribui-
ção pela página marco-
civil.mj.gov.br, no qual a 
minuta do decreto encon-
tra-se disponível para co-
mentários. De acordo com 
o Ministério da Justiça, a 
minuta está dividida em 
quatro capítulos, um dos 

quais é dedicado às defi-
nições de exceções à neu-
tralidade da rede, princípio 
pelo qual não pode haver 
distinção de conteúdo na 
prestação de serviços de 
internet. A lei que criou 
o Marco Civil da Internet 
aguarda há dois anos por 
sua regulamentação por 
decreto. Ela foi sanciona-
da em 2014, e desde então, 
o Ministério da Justiça 
justifica a demora com a 
necessidade de que o tema 
seja amplamente discuti-

do pela sociedade, dando 
oportunidade para o rece-
bimento de contribuições.    
Essa é a segunda fase de 
consulta pública sobre o 
decreto aberta pelo Minis-
tério da Justiça e foi lança-
da em 27 de janeiro. A pri-
meira consulta terminou 
em abril do ano passado. 
Não há prazo estabele-
cido para que o decreto 
que regulamenta o Mar-
co Civil da Internet seja 
publicado. Com informa-
ções da Agência Brasil 

Consulta pública sobre regras 
para internet brasileira termina 

no fim do mês

Para quem não conhece, o 
Selo de Conformidade de 
São Bento do Sapucaí é 
um Programa desenvolvi-
do pela Secretaria de Tu-
rismo e Desenvolvimento 
em parceria com o Con-
selho Municipal de Turis-
mo – Comtur. Trata-se de 
uma Certificação, que é 
renovada a cada dois anos 

nos meios de hospedagem, 
alimentação fora do lar, 
atrativos naturais e cultu-
rais, agências receptivas 
e comércio diferenciado. 
O objetivo é garantir que 
nossos turistas vivenciem 
uma experiência única, 
sem contratempos ou sur-
presas indesejáveis, in-
centivando a melhoria 

constante na qualidade 
dos serviços e produtos 
oferecidos, garantindo o 
respeito ao consumidor.
Em breve os empreendi-
mentos certificados para 
2016/2018 estarão dispo-
níveis neste site e no Centro 
de Informações Turísticas.
Venha para São Bento 
e viva essa experiência!

Programa Selo de Conformidade
em São Bento do Sapucaí


