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A GAzetA dos Municípios

Prefeito Marcelo Vaqueli 
recebe o prêmio

“Prefeito Empreendedor” 
do Sebrae

Escola “Seu Juquinha” 
recebe atletas para  

palestra sobre desafios 
no esporte em Pinda

O prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli, acom-
panhado do Secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Marco Queiroz, 
recebeu na manhã desta 
terça-feira (24), o Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreen-
dedor (PSPE), concedido 
pelo serviço de apoio às 
micros e pequenas empre-
sas do município a gesto-
res municipais de todo o 
Brasil que implementaram 
projetos que contribuem 
de forma efetiva para o 
desenvolvimento econô-
mico e social da cidade. 
A solenidade foi realiza-
da no escritório regional 
do Sebrae em São José 
dos Campos. Vaqueli é o 
1º prefeito de Tremem-
bé a receber o prêmio.
A Prefeitura de Tremem-
bé concorreu na catego-
ria “Melhor Projeto” que 
inclui a construção do 1º 

Nessa segunda-feira (23), 
a Escola Municipal José 
Gonçalves da Silva “Seu 
Juquinha”, recebeu o atle-
ta Max Alves, que carre-
gará a tocha olímpica, e 
o paratleta José Horácio 
dos Santos Júnior para 
uma palestra com os alu-
nos sobre os valores olím-
picos e paraolímpicos, e 
os desafios do esporte.
A escola participa, de 
acordo com a solici-
tação da Secretaria de 
Educação, do Projeto 
Transforma Educação, 
elaborado pelo Comitê 
Olímpico do Rio de Janeiro.
José Horácio sofreu um 
acidente de moto em 2012 
e ficou paraplégico. Ele 
pratica paraciclismo há 1 
ano - esporte que deriva 
do ciclismo, destinado a 
pessoas com deficiência. 

Poupatempo do Empreen-
dedor do Vale do Paraíba 
onde já tiramos da infor-
malidade cerca de 550 
pessoas, com liberação 
de alvará em menos de 
30 minutos; a criação da 
Lei de Incentivo a Indús-
tria, onde usamos a polí-
tica do “tapete vermelho” 
aos empresários. Através 
dessas ações, Tremembé 
já começou a colher os 
primeiros frutos, são eles:
 Construção do 1º Com-
plexo Industrial e Logís-
tico de Tremembé, com 
mais de 60 lotes para em-
presas de pequeno, médio 
e grande porte, na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga.
Aprovação do 2º Com-
plexo Industrial “Multi-
plos” na Rodovia Floria-
no Rodrigues Pinheiro 
(Estrada de Campos do 
Jordão) com 200.000 m² 
com geração de aproxima-

O atleta disse que o espor-
te foi um divisor de águas 
para a melhora em sua re-
cuperação e ressaltou a im-
portância desse contato en-
tre o esporte e as crianças.
“Eu acho importante por-
que a gente está vivendo 
em um mundo onde estão 
se perdendo muitos va-
lores, e a gente poder vir 
e mostrar para as crian-
ças o valor do esporte 
para a saúde e o bem-es-
tar”, disse José Horácio.
Max Alves pratica atletis-
mo há 2 anos e acha im-
portante que as crianças 
pratiquem esporte, porque 
“o esporte traz disciplina 
e a criança vai ser mais 
disciplinada com os pais 
e colegas, podendo ter 
uma base melhor para ser 
um adulto mais conscien-
te e responsável”, disse.

damente 600 empregos.
Criação do 1º Polo Indus-
trial da Flor do Campo (4 
empresas já em construção)
Áreas que poderiam virar 
presídios, vão se transfor-
mar em Pólo Industrial 
no Retiro Feliz. Cerca de 
500.000 m² de um espaço 
que será doado pela SAP 
do Governo do Estado.
 Chegada de uma In-
dústria Química na ma-
cro zona empresarial que 
irá gerar 150 empregos.
O Prêmio Sebrae Prefei-
to Empreendedor (PSPE) 
foi idealizado pelo Se-
brae e parceiros institu-
cionais para valorizar e 
reconhecer os gestores 
públicos que colocam o 
empreendedorismo na 
pauta de sua adminis-
tração, promovendo um 
ambiente propício ao de-
senvolvimento dos pe-
quenos negócios locais.

O atleta contou sua expec-
tativa para carregar a tocha 
olímpica, no dia 28 de ju-
nho, na cidade de Resen-
de, e disse para as crianças 
que vai levar a expectati-
va de todos junto com ele. 
“A minha expectativa só 
aumenta e é a melhor pos-
sível”, afirmou o atleta.
As crianças puderam fa-
zer perguntas para os 
atletas, que responderam 
de prontidão e também 
levaram suas medalhas 
para mostrar aos alunos.
A aluna Maria Luiza, 8 
anos, perguntou “como 
os atletas chegaram até 
onde estão?”. A aluna 
contou, empolgada, que 
eles responderam que pas-
saram dificuldades, mas 
que com o esporte conse-
guiram chegar até aqui e 
isso incentiva os alunos

Balcão de Empregos “somente para moradores de Taubaté”

Caixa
Chefe de Cozinha
Corretor de Imóveis
Costureira
Cozinheiro
Gerente de Alimentos e Bebidas – Rede Hoteleira –
Mecânico de Empilhadeira
Padeiro Confeiteiro
Saladeira
Técnico Eletrônico – Exp. Em aparelho de Som e TV

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

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT DE TAUBATÉ

Chefe de serviço de limpeza
Cirurgião dentista – clínico geral
Eletricista de instalações (veículos automotores
Fiscal de operação
Instalador de insulfilm
Mecânico de automóveis e caminhões
Mecânico de manutenção hidráulica
Mecânico eletricista de automóveis
Mecânicos de veículos automotores
Operador de motosserra
Operador de máquina trituradora
Operador de pá carregadeira
Operador de roçadeira

PCD – Pessoa Com Deficiência

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodoviária Velha / TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08H ÀS 17H
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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

Curiosidades

Aniversários de casamento

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de flores, frutas ou cera
5 anos... Bodas de madeira ou ferro
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de latão ou de lã
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas de álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando 
os outros não estão interessados?
- Professora...
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto à beira da estrada e foi abordado 
pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!

Mensagens

Quem se acha superior por ser mais culto, se engana. Há muitos saberes e esta história 
exemplifica bem isso. Um advogado e uma professora estavam num barco, atraves-
sando um rio, quando o advogado pergunta ao barqueiro se ele conhecia leis. Diante 
da sua negativa sentenciou: Que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora 
indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que não, ela fala: Você perdeu metade 
da sua vida. De repente, o barco começa a virar e o barqueiro pergunta se eles sabiam 
nadar. Ao ouvir a negativa, o homem lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder toda 
a vida.
***
Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que ama, pra 
você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você dizer que quer tentar de 
novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir perdão, pra você dizer desculpa-
me, o erro foi meu! O seu amor, amanhã pode já ser inútil. O seu perdão, amanhã pode 
já não ser preciso. A sua volta, amanhã, pode já não ser esperada. A sua carta, amanhã, 
pode já não ser lida. O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessário. O seu 
abraço, amanhã, pode já não encontrar outro abraço. Porque amanhã pode ser muito... 
muito tarde! Não deixe pra amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com saudade de você! 
Perdoe-me! Desculpe-me! Esta flor é pra você! Você está bem? Não deixe pra amanhã 
o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda. Não 
deixe pra amanhã pra perguntar: Por que você está triste? O que há com você? Eu... 
venha cá, vamos conversar. Cadê o seu sorriso? Ainda tenho chance? Já percebeu que 
eu existo? Por que não começamos tudo de novo? Estou com você, sabes que podes 
contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra? Lembre-se: amanhã pode 
ser tarde, muito tarde! Procure! Vá atrás! Insista! Tente mais uma vez! Só hoje é defi-
nitivo! Amanhã pode ser tarde demais...

Pensamentos, provérbios e citações

Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
Nada é mais vergonhoso que uma afirmativa sem conhecimento.
Na natureza dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.
Quando uma mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim.
Dar é lançar uma ponte por cima do abismo da sua solidão.

MISCELÂNEA
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 16, Termo nº 6300
Faço saber que pretendem se casar BENEDITO VALDIR GUEDES e CARMEN SILVIA CAMILO, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé - SP, nascido em 2 de agosto de 1972, de profissão ajudante geral, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Estrada Municipal do Aterrado, nº 1150, Aterrado, nesta cidade, filho 
de BENEDITO GUEDES, de 75 anos, nascido na data de 15 de agosto de 1940, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de TEREZINHA DE JESUS SANTOS GUEDES, de 65 anos, 
nascida na data de 26 de outubro de 1950, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/
SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 14 de julho de 1974, de profissão do lar, de estado civil di-
vorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ GONÇALO CAMILO, 
falecido em Tremembé/SP na data de 17 de agosto de 2013 e de MARIA DA GLÓRIA CAMILO, falecida 
em Tremembé/SP na data de 15 de agosto de 2003. 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, 
24/05/2016.

Livro D- 24, FLS. nº 16, Termo nº 6301
Faço saber que pretendem se casar ARTHUR TAQUES DE AMORIM BIZORDI e LÁRYHA SANTOS 
LAZARIM, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 24 de junho de 1986, de profissão empresário, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida do Ouro, nº 188, Eldorado, nesta cidade, filho 
de ROBERTO BIZORDI, de 61 anos, nascido na data de 8 de novembro de 1954 e de LUCIA TAQUES DE 
AMORIM, de 58 anos, nascida na data de 8 de fevereiro de 1958, residentes e domiciliados em Tremembé/
SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 28 de junho de 1989, de 
profissão nutricionista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Senhor Bom Jesus, nº 52, 
Centro, nesta cidade, filha de LUIZ GONZAGA LAZARIM, de 61 anos, nascido na data de 12 de outubro 
de 1954, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de ROSELI MOSCARDO 
DOS SANTOS LAZARIM, de 58 anos, nascida na data de 21 de janeiro de 1958, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. 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, 24/05/2016.

Sisu oferecerá 56,4 
mil vagas para o 

segundo semestre

31 de maio
Dia Mundial do

Combate ao Fumo

Natividade da Serra
dobra o

investimento
na Agricultura

Familiar

Otto participa da 10ª Virada 
Cultural Paulista com show 

único em Caraguatatuba

O Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) vai oferecer 
56.422 vagas em 65 insti-
tuições públicas de ensino 
superior para o segundo 
semestre deste ano. As ins-
crições poderão ser feitas 
de segunda-feira (30) até o 
dia 2 de junho na internet, 
no site do Sisu. As vagas 
já estão disponíveis para 
consulta.
O número de vagas au-
mentou 1,5% em relação 
às cerca de 55,6 mil ofer-
tadas no segundo semestre 
do ano passado. Podem 
participar do Sisu os estu-
dantes que fizeram o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2015 e 
não tiraram zero na reda-
ção.
Vagas remanescentes
Segundo a secretária exe-
cutiva do Ministério da 
Educação (MEC), Maria 
Helena Guimarães de Cas-
tro, atualmente há mais 
de 1 milhão de vagas re-
manescentes de proces-
sos anteriores do Sisu. O 
ex-ministro da Educação 

O CIGARRO E A ANSIE-
DADE SÃO GRANDES 
VILÕES DA REPRODU-
ÇÃO HUMANA.
Monitorar o período fértil 
feminino é um ótimo alia-
do na hora de engravidar 
e, ainda, pode dispensar 
tratamentos de fertiliza-
ção.
O Cigarro e drogas como 
a cocaína, maconha, crack, 
entre outras ilícitas, retar-
dam a gestação, causando 
alterações menstruais, po-
dendo em alguns casos até 
antecipar a menopausa. 
Quanto maior é o tempo 
do uso do tabaco, a mu-
lher fumante prejudica, 
ainda mais, a saúde dos 
ovários, destruindo os folí-
culos ovarianos, alterando 
as características fisiológi-
cas tubárias, alterando as 
taxas hormonais, interfe-
rindo na gametogênese e 
fertilização e dificultando 
a implantação do óvulo.

Os dados foram lançados 
no site do FNDE, e aponta 
Natividade da Serra com 
o terceiro município da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba como o 
que mais investe percen-
tualmente na aquisição de 
hortifrutis de seus produ-
tores rurais.
A meta de gasto imposta 
pelo programa é de míni-
mo 30% (trinta por cen-
to) dos recursos enviados 
aos municípios. Segun-
do apontam os índices, 
em 2011 o município não 
conseguiu atingir a meta, 
gastando apenas 23,88% 
do valor destinado aos 
produtores rurais do mu-
nicípio. No último índice 
apresentado, em 2014, o 
município não somen-
te atingiu como dobrou a 
meta imposta pelo FNDE, 
totalizando 59,52% dos re-
cursos transferidos.
O Município de Nativida-
de da Serra tem como meta 
atingir o índice de 100% 
dos recursos financeiros 
transferidos, mesmo que 
a obrigatoriedade do pro-
grama seja de 30%. Gas-
tar com o produtor rural 
é dar condições para que 
este continue na zona rural 
produzindo alimentos, ge-
rando renda e empregos, 
melhorando a qualidade 
de vida de sua família, 
sem falar que os produtos 
tem uma qualidade muito 
superior dos comprados 
em supermercados ou em 
grandes feiras, são entre-
gues frescos e grande parte 

Artista apresenta a turnê 
“Recupera”, com repertó-
rio formado por músicas 
sempre pedidas pelo pú-
blico. O cantor Otto fará 
apresentação única duran-
te a 10ª Virada Cultural 
Paulista em Caraguatatu-
ba, no dia 28 de maio, às 
23h59, no palco externo, 
na Praça de Eventos, na 
avenida Dr. Arthur Costa 
Filho, s/nº, no Centro. 
O artista contribui, desde o 
final dos anos 90, com a re-
novação e experimentação 
na música brasileira. Em 
Caraguatatuba, o cantor 
apresenta a turnê “Recu-
pera”, com repertório for-
mado por músicas sempre 
pedidas pelo público. Não 
faltarão canções como “O 
que dirá o mundo”, “Dis-
traída pra morte”, “Tento 
Entender”, entre outras.
A Virada Cultural Paulista 
é correalizada pela Secre-
taria da Cultura do Estado 
de São Paulo e pelas pre-
feituras das cidades par-
ticipantes, com parceria 
do SESC-SP e conta com 
apoio do MIS – Museu da 
Imagem e do Som de São 
Paulo, Pensarte, Museu do 
Café e Cavalera.
Para conhecer a progra-
mação completa de todas 
as cidades participantes, 
acesse o site oficial da 
Virada Cultural Paulista 
2016: www.viradacultu-
ralpaulista.sp.gov.br
Confira a programação 
completa das atrações em 
Caraguatatuba
Palco Externo
Caraguatatuba terá apre-
sentações no sábado (28) 
de Banda Cintra (19h30), 
Dexter (21h00), Júlia Var-
gas e Chico Chico (22h30) 
e Otto (23h59). No domin-
go (28), sobem ao palco 
o cantor Alceu Valença 
(15h30), Bárbara Eugê-
nia (17h00) e Dona Zaíra 
(18h30), fechando a noite 
do palco externo na Praça 
de Eventos, na avenida Ar-
thur Costa Filho, s/nº, no 
Centro .
Palco Interno
No Teatro Mário Covas, 
na avenida Goiás, 187, no 
bairro Indaiá, haverá, no 
sábado (28), a peça tea-
tral infantil Cabeça de Pa-
pelão, da Cia. de Revista 
(18h30), o musical Óbvio 

Aloizio Mercadante havia 
anunciado a criação do 
Sisu das vagas remanes-
centes para ocupar pelo 
menos 150 mil vagas ocio-
sas nas redes federal e es-
tadual de ensino superior.
Perguntada se a pasta 
manterá a proposta, Maria 
Helena disse que a questão 
está sob análise. De acor-
do com a ministra, cerca 
de 110 mil dessas vagas 
foram ocupadas no rema-
nejamento.
“O que faremos é analisar 
quais são as áreas em que 
é possível abrir o remane-
jamento de vagas. O Brasil 
é um dos mais atrasados 
do mundo em relação a re-
manejamento de vagas no 
ensino superior”, afirmou 
Maria Helena. “O ministro 
anterior abriu esse siste-
ma apenas para a área de 
formação de professores. 
Pode ser que não seja su-
ficiente para absorver as 
vagas existentes. O que 
vamos analisar é como 
podemos otimizar”, acres-
centou.

Antes de pensar em re-
alizar um tratamento de 
fertilização, é importante 
detectar algumas causas 
da infertilidade e saber 
como monitorar este pe-
ríodo em casa. “Tanto os 
homens quanto as mulhe-
res devem se preocupar  
com uma das causas que 
atrapalham a fertilização, 
que é o ato de fumar. Parar 
de fumar ajuda e muito na 
conquista de ter um filho”, 
alerta Dra Carolina Yn-
terian, diretora da Linha 
Confirme. 
Outro fator é a ansiedade 
da mulher. Um rápido e se-
guro teste pode responder 
e ajudar nestas questões: O 
Confirme Fertilidade de-
tecta na urina o aumento 
do hormônio LH (luteini-
zante), sinalizando o perí-
odo de ovulação feminino, 
determinando os dias de 
maior possibilidade para a 
mulher engravidar.

deles são orgânicos.
Entenda o Programa:
O Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(Pnae), implantado em 
1955, contribui para o 
crescimento, o desenvol-
vimento, a aprendizagem, 
o rendimento escolar dos 
estudantes e a formação de 
hábitos alimentares saudá-
veis, por meio da oferta da 
alimentação escolar e de 
ações de educação alimen-
tar e nutricional.
São atendidos pelo Pro-
grama os alunos de toda a 
educação básica (educação 
infantil, ensino fundamen-
tal, ensino médio e educa-
ção de jovens e adultos) 
matriculados em escolas 
públicas, filantrópicas e 
em entidades comunitárias 
(conveniadas com o po-
der público), por meio da 
transferência de recursos 
financeiros.
O repasse é feito direta-
mente aos estados e mu-
nicípios, com base no 
Censo Escolar realiza-
do no ano anterior ao do 
atendimento. O Programa 
é acompanhado e fisca-
lizado diretamente pela 
sociedade, por meio dos  
Conselhos de Alimenta-
ção Escolar (CAE), pelo 
FNDE, pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
pela Controladoria Geral 
da União (CGU) e pelo 
Ministério Público. Fon-
te: http://www.fnde.gov.
br/programas/alimentacao
-escolar/alimentacao-es-
colar

Uluante com a maestrina 
Eliana Bañeza (20h00), a 
apresentação Colcha de 
Retalhos com o Corpo de 
Baile de Caraguatatuba 
(22h00) e, fechando a noi-
te, o show de humor com 
Pierre da Rosa (23h59).
No domingo (29), será 
a vez da apresentação 
circense As Aventuras 
Atrapalhadas de Gibiló e 
Gibileu (11h00), a peça 
infantil Dona Baratinha, 
com a Cia. Teatro de Areia 
(14h00), e o musical Re-
buliço no Cortiço (17h00).
Haverá mais atrações ar-
tísticas no Museu de Arte 
e Cultural de Caraguatatu-
ba (MACC) e também na 
Videoteca Lucio Braun. 
Confira a programação da 
cidade no site oficial da 
Virada Cultural Paulista: 
www.viradaculturalpaulis-
ta.sp.gov.br.
Histórico
Criada em 2007 pelo Go-
verno do Estado de São 
Paulo, a Virada Cultural 
Paulista tornou-se o mais 
relevante evento cultural 
do interior e litoral paulis-
tas, com a proposta de pro-
mover um grande festival 
gratuito e simultâneo em 
cidades de médio e gran-
de porte. Desde o princí-
pio, a Virada tem buscado 
proporcionar ao público o 
acesso às melhores produ-
ções artísticas do País, nas 
mais variadas linguagens: 
música, dança, circo, artes 
cênicas, arte para crianças, 
dentre outras. O programa 
ocorre em parceria com 
as Prefeituras: enquan-
to o Estado se encarrega 
da programação artística 
principal, os municípios fi-
cam responsáveis por toda 
a infraestrutura do evento, 
como montagem de palcos 
externos e disponibiliza-
ção de teatros municipais. 
As cidades também con-
tribuem com programação 
local, dando espaço a ar-
tistas das próprias regiões. 
No ano passado, realizada 
em 24 cidades, a Virada 
teve público de 1,1 milhão 
de pessoas. Para conhecer 
a programação completa 
de todas as cidades partici-
pantes, acesse o site oficial 
da Virada Cultural Paulis-
ta 2016: www.viradacultu-
ralpaulista.sp.gov.br
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Centro Municipal de 
Educação Infantil  

recebe elogios  
em Pinda

Prefeitura entrega
novas viaturas para

a Atividade Delegada 
em Taubaté

Três taubateanos  
sobem ao pódio no  

Estadual de Atletismo 
neste final de semana

Novas vagas no PAT
de Caraguá

Entidades sociais vão receber 
recursos do governo municipal

de Caçapava

HOSPEDAGEM ALTERNATIVA
L’ÉTAPE BRASIL 2016 EM CUNHA

 Na última terça-
feira, o bairro do Lessa 
recebeu, oficialmente, um 
CMEI – Centro Munici-
pal de Educação Infantil, 
com festa. Atualmente, o 
local atende cerca de 130 
crianças, em um espaço 
adequado, que passou por 
reforma e ampliação.
 A cerimônia de entrega 
oficial do prédio contou 
com a presença de auto-
ridades municipais e pais 
dos alunos. As crianças da 
turma Infantil 2, com ida-
des entre 3 e 4 anos, canta-
ram e dançaram a música 
“Linda rosa juvenil”, en-
cantando a todos. Foi rea-
lizado, ainda, o desenlace 
simbólico da fita inaugural 
do CMEI.
 Confiança Todos 
estavam muito felizes no 
evento. Para Ilda Marciano 

 A Prefeitura de 
Taubaté, com o intuito 
de reforçar a segurança 
ofertada pelo Estado, irá 
entregar na próxima terça-
feira, dia 24, às 10h, no 5º 
BPMI, 42 novas viaturas à 
Polícia Militar. Os veícu-
los, da marca Pálio Atrac-
tive, serão destinados ao 
uso da Atividade Delega-
da, permitindo o aumento 
do policiamento ostensivo 
nos bairros do município.
 Os veículos foram 
alugados em um investi-
mento de R$ 107.100,00/

 Três atletas de 
Taubaté subiram ao pódio 
do Campeonato Estadual 
de Atletismo Sub 20, nes-
te final de semana, em São 
Bernardo do Campo.
 Milena Cristina 
foi 1º lugar no lançamen-
to do disco, Kaynã Mal-

 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
 Auxiliar de con-
tabilidade, Auxiliar de 
enfermagem, Confei-
teiro, Cozinheiro geral, 
Eletricista, Eletricista de 
autos, Professor em Ele-

Promulgada no dia 10 de 
maio deste ano, a lei mu-
nicipal 5425 autoriza o 
Município de Caçapava a 
celebrar parcerias e libe-
rar mais de R$ 124 mil a 
cinco organizações sociais 
ligadas às crianças e ado-
lescentes.
Os recursos, alocados 

O sistema “Cama & Café” 
de hospedagem alternati-
va, tão comum na Europa 
e nos Estados Unidos, foi 
concebido em Cunha para 
os atletas e/ou visitantes 
que prestigiarão o even-
to “L’ÉTAPE BRASIL 
2015”, com o sucesso do 
serviço e do povo acolhe-
dor da cidade, estamos no-

de Almeida, moradora do 
Jardim Rezende e mãe do 
Gabriel, de 3 anos, o cen-
tro foi a melhor coisa que 
aconteceu para ela atual-
mente. “Com meu marido 
e eu desempregados, para 
mim esse CMEI foi uma 
boa, a melhor coisa. Per-
to de casa, facilita a vida. 
Meu filho seu deu muito 
bem com todos, gosta de 
vir para a aula. Eu não te-
nho do que reclamar. A es-
cola é muito boa. Ele gosta 
da merenda e já aprendeu 
a letra do nome dele. Che-
ga feliz em casa. Me sinto 
confiante desde a primeira 
vez que estive aqui. A es-
cola é limpa, organizada, 
sinto segurança em dei-
xar meu filho aqui. Ele se 
desenvolveu muito, era 
quieto, agora se comunica 
muito bem. Meu filho está 

mês pela administração 
municipal, em um contrato 
válido até o final de 2016. 
Após análise, o sistema de 
aluguel mostrou-se mais 
vantajoso financeiramen-
te, já que toda a manuten-
ção do veículo fica a cargo 
da empresa contratada.
 A parceria, pio-
neira dentre as cidades 
do Vale do Paraíba, entre 
Prefeitura e Polícia Militar 
acontece desde 2013 em 
Taubaté e apresenta dados 
que comprovam a redução 
da criminalidade na cida-

donado 2º nos 5.000 m e 
Robson Godoi 3º coloca-
do nos 800 m. A equipe 
taubateana ainda classifi-
cou quatro atletas para o  
Nacional em Porto Ale-
gre nos dias 11 e 12 
de junho. Milena Cris-
tina, Robson Godoi,  

trotécnica, Instalador de 
painéis, Encarregado de 
oficina mecânica, Me-
cânico de automóvel,  
Nutricionista, Operador de 
empilhadeira, Padeiro, Pi-
zzaiolo, Monitor de artes 
(peças artesanais), Téc-
nico em gesso hospitalar, 
Professor em segurança 
do trabalho e Vendedor 
pracista.
 As vagas pos-
suem perfis específi-

no Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, 
foram transferidos pelo 
governo municipal e serão 
usados pelas entidades na 
execução de projetos so-
ciais.
Foram contempladas as 
seguintes organizações so-

vamente cadastrando ca-
sas para a segunda edição 
do “L’ÉTAPE BRASIL”, 
que será de 16 a 18 de Se-
tembro de 2016.
O serviço é mais uma op-
ção acolhedora para esta-
dia na estância.
Importante lembrar que a 
Prefeitura Municipal, atra-
vés da Secretaria de Turis-

feliz e eu fico mais feliz 
ainda”, relatou a mãe, que 
está grávida da Gabriela e 
já está pretendendo matri-
cular a filha no mesmo lo-
cal. Adequações O prédio 
do CMEI recebeu reforma 
geral e adaptação de algu-
mas áreas como cozinha 
e banheiros, que foram 
transformados em berçá-
rios e sala dos professores, 
trocador e sala de banho. 
O investimento da Prefei-
tura nessa reforma foi de 
cerca de R$ 730 mil.
 Além da reforma, 
foram construídos: cozi-
nha, dispensa, quatro ba-
nheiros, refeitório, área de 
serviço com depósito de 
material de limpeza, vesti-
ário de funcionários, abri-
go para gás e almoxarifa-
do. A área construída está 
estimada em 220 m².

de. Neste período, o efeti-
vo, que teve início com 50 
homens, aumentou e hoje, 
o município conta com 
150 policiais atuando em 
horário diferente ao que 
servem na corporação. A 
administração municipal 
adquiriu, anteriormente, 
uma frota de duas cami-
nhonetes modelo Amarok, 
50 motocicletas e 16 bici-
cletas e investe cerca de 
R$ 600 mil no pagamento 
dos salários dos policiais 
que atuam na Atividade 
Delegada.

Kaynã Maldonado e Naya-
ra Monteiro garantiram 
suas vagas.
 Nos dias 27, 
28 e 29 de junho, a 
equipe de Taubaté  
disputa o Campeona-
to Brasileiro Interclubes 
Sub18.

cos com relação à ex-
periência, escolaridade, 
entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se  
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O PAT está locali-
zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211

ciais: Casa da Criança (R$ 
31 mil), Abesc - Associa-
ção Beneficente Soldados 
de Cristo - (R$ 30 mil), 
Asvipame - Mãos Estendi-
das (R$ 28,588 mil) Gamt 
- Grupo de Assessoria e 
Mobilização de Talentos - 
(R$ 20 mil) e Lar Emma-
nuel (R$ 14,601 mil).

mo e Cultura, informa que 
a consulta para reserva de 
vagas e maiores detalhes 
sobre os locais aqui lista-
dos, seja feita diretamente 
com os proprietários.
A Prefeitu-
ra Municipal não se  
responsabiliza por possí-
veis problemas durante o 
período da estadia.


