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A GAzetA dos Municípios

Cerimônia homenageia 
líder budista em Pinda

Prefeitura de Caçapava
promove atividades no 

Albergue Municipal

Exposição “Crianças 
para sempre” é atração 
do MACC em outubro

Em meio à turbulência a 
que o mundo vive atual-
mente, Pindamonhangaba 
realizou um gesto em ho-
menagem à paz, na manhã 
desta segunda-feira (2). 
Foi realizada uma home-
nagem ao líder budista 
japonês Daisaku Ikeda, na 
praça que leva seu nome - 
“Dr. Daisaku Ikeda - Paci-
fista” -, localizada entre as 
avenidas Rio de Janeiro e 
Princesa do Norte e a rua 
Caçapava, no bairro Cida-
de Nova.
Nascido em 2 de janeiro 
de 1928, Daisaku Ikeda é 
filósofo, escritor, fotógra-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social, promove semanal-
mente diversas atividades 
no Albergue Municipal 
“Monsenhor Theodomiro 
Lobo”, com o objetivo de 
fortalecer os vínculos pes-
soais e sociais e oportuni-
zar a reinserção social da 

Como parte das comemo-
rações ao Mês da Criança 
organizado pela Fundacc 
– Fundação Educacional e 
Cultura de Caraguatatuba, 
o MACC – Museu de Arte 
e Cultura de Caraguatatu-
ba realiza durante o mês 
de outubro a exposição 
“Crianças para Sempre”.
Centenas de brinquedos 
que remontam das déca-
das de 40 a 90 emprestados 
pelo colecionador Valde-
mir Garcia, o Val da Ban-
da, para serem lembrados 
e conhecidos. Escolas po-
dem agendar horário para 
que alunos conheçam al-

fo e poeta, além de ser o 
líder budista japonês. Ele 
prossegue percorrendo o 
mundo, aplicando ativa-
mente os princípios da 
filosofia budista aos pro-
blemas da humanidade e 
empenhando-se vigorosa-
mente para criar uma nova 
era de esperança, com-
preensão, respeito mútuo 
e de paz e prosperidade 
embasadas no verdadeiro  
humanismo.
A homenagem se deu por 
meio da inauguração de 
uma placa, do plantio de 
uma árvore ipê roxo e da 
revitalização da praça que 

população em situação de 
rua. Na última terça-fei-
ra (26) foi celebrada uma 
missa com o Frei Alexan-
dre, da Igreja São Benedi-
to, que proporcionou aos 
presentes um momento de 
religiosidade transmitindo 
paz e fé. Já na quinta-feira 
(28) o moto clube “Ser-
pentes do Metal” fez uma 

gumas dessas relíquias em 
meio a um mundo tecno-
lógico.
A abertura será na próxi-
ma terça-feira (10) e ficará 
aberta até o dia 28 de outu-
bro. A entrada é gratuita e 
as visitas podem ser feitas 
das 10h às 18h.
Já estão confirmadas para 
os dia 20 e 24 (10) as vi-
sitas de 120 crianças da 
Fundhas – Fundação Hé-
lio Augusto de Souza, de 
São José dos Campos. Esta 
é uma instituição sem fins 
lucrativos, mantida pela 
Prefeitura de São José dos 
Campos, que atende gra-

leva seu nome. A praça foi 
denominada por meio da 
Lei Ordinária nº 5873, de 
30 de dezembro de 2015.
O evento contou com 
a presença da comuni-
dade budista de Pinda-
monhangaba que, além 
de agradecer a homena-
gem, se propôs a ajudar a  
Prefeitura a cuidar da pra-
ça. Também esteve presen-
te a equipe de TV da BSGI 
(Associação Brasil SGI), 
representação no Brasil da 
SGI (Soka Gakkai Inter-
nacional), que fez a trans-
missão da cerimônia dire-
tamente para o Japão. 

visita levando muita músi-
ca e diversão, além de tes-
temunhos e esperança.
O Albergue Municipal 
também realiza aborda-
gens diariamente, uma 
equipe de segunda a sex-
ta-feira sai pelas ruas da 
cidade oferecendo atendi-
mento as pessoas em vul-
nerabilidade. Os serviços 
de albergagem caracteri-
zam-se pelo acolhimento, 
onde é ofertado lugar para 
dormir, cuidados de higie-
ne e alimentação, além de 
oportunidade para se res-
socializarem e, posterior-
mente, voltarem para casa.
A população também pode 
fazer solicitações através 
do telefone (12) 3655-
9242.

tuitamente crianças e ado-
lescentes em situação de 
vulnerabilidade social, de 
6 a 18 anos, no contratur-
no escolar.
A Fundhas tem como obje-
tivo favorecer o desenvol-
vimento físico, intelectual, 
afetivo, cultural, recreativo 
e social dos atendidos.
De acordo com o diretor 
do MACC, Alexander Pa-
laiologos, o principal obje-
tivo da exposição é trazer 
à população momentos de 
integração entre pais, fi-
lhos, alunos e professores.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3883-9188.

Taubaté tem primeira 
sala temática pública 

do Estado para
Capoeira Angola

A sala ambiente, instalada 
no Centro Cultural “Toni-
nho Mendes”, é o primeiro 
espaço temático público 
desenvolvido para a prá-
tica e estudo da Capoeira 
Angola no Estado de São 
Paulo.
Os munícipes encontram 
um espaço planejado com 
materiais pedagógicos e 
instrumentos de percus-
são. O local oferece aulas 
gratuitas de Capoeira An-
gola para crianças, jovens 
e adultos de ambos os se-
xos. O participante se sen-
te acolhido e convidado 
a participar de uma aula 
contagiante, encontrando 
nos ritmos na música e na 
pedagogia utilizada o pra-
zer e bem estar.
Capoeira Angola – Capo-
eira Angola é a Capoeira 
que o negro criou no mo-

mento em que sua alma 
já não aguentava mais a 
situação da escravidão. É 
considerada a Capoeira 
Mãe, a raiz profunda, ca-
racterizada por equalizar 
movimentos lentos e rápi-
dos, furtivos, executados 
tanto perto do solo como 
em cima. Sua música é 
cadenciada, orgânica e ri-
tualizada. Possuí origens 
em elementos da cultura 
de várias matizes de povos 
africanos, sincretizados 
com elementos de culturas 
nativas (povos indígenas) 
e de origem europeia.
A inscrição para as aulas 
pode ser feita presencial-
mente no Centro Cultural 
de segunda-feira a sexta-
feira das 8h às 12h e das 
14h às 18h. Para mais in-
formações, o telefone é o 
3621-6040.

Confira o endereço, dias, 
horários e disponibilidade 
de vagas
Centro Cultural Toninho 
Mendes
Endereço : Praça Coronel 
Vitoriano nº 01, centro
Segunda-feira
10h – acima de 18 anos- 
02 vagas
Terça-feira
14h30- de 02 a 04 anos- 06 
vagas
18h10 – de 05 a 07 anos- 
05 vagas
Quarta-feira
15h- de 08 a 11 anos- 12 
vagas
Quinta-feira
09h20 – de 05 a 07 anos- 
06 vagas
14h50 – de 05 a 07 anos- 
06 vagas
Sexta-feira
10h acima de 18 anos- 04 
vagas
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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 
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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farma-
cêutico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar 
com ânsias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma 
receita de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi 
misturado com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da 
Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris 
de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor 
oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava 
entre os ingredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. 
Dois anos depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce 
e menos gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao 
Brasil em 1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-
Cola são vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamen-
te. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de 
sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que 
a gente sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam 
mais nítidos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa 
respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os 
batimentos cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o 
sonho se assemelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os so-
nhos com situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos 
problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madruga-
da, completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, 
uma viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem 
pra ele descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um 
caminhão capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e 
o homem aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com 
a mulher perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com 
as forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera 
libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de 
um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um ir-
mão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

Novos Servidores são 
convocados todos os

meses em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguata-
tuba já convocou 464 no-
vos servidores efetivos de 
Janeiro a setembro deste 
ano para trabalhar em di-
versas secretarias em car-
gos de níveis fundamental, 
médio e superior.
Os funcionários chama-
dos exercem as funções 
de agente administrativo, 
agente de apoio escolar, 
inspetor de alunos, au-
xiliar de serviços gerais, 
motorista II,  Assistente 
Social, Fisioterapeuta, Fo-
noaudiólogo, professores 
Adjunto I, professor de 
Educação Básica I (Ensino 
Fundamental), Educação 
Básica I (Educação Infan-
til), professor de Ciências, 
professor de Matemática, 
professor de Geografia, 
professor de História, pro-
fessor de Inglês, Técnico 
de Enfermagem e Tera-
peuta Ocupacional, além 
dos médicos Pediatra, Or-
topedista, Neurologista, 
Dermatologista e Endocri-
nologista.
Todos os servidores pas-
sam por integração. No 
encontro, os novos fun-
cionários conhecem um 
pouco da rotina do serviço 

público, direitos, deve-
res, processo disciplinar, 
RPPS (Regime Próprio 
de Previdência Social) e 
noções da Lei Comple-
mentar 25/2007 (Estatuto 
do Servidor), entre outras 
informações. A última in-
tegração ocorreu no dia 
2 de agosto, no auditório 
Maristela de Oliveira, na 
Fundacc.
Os aprovados são convo-
cados conforme necessi-
dade da Administração 
Pública.  As convocações 
podem ser acompanhadas 
na seção dos editais do 
Jornal Diário do Litoral 
Norte e/ou pelo site www.
caraguatatuba.sp.gov.br/.
Aumentos de vagas
Em junho, o prefeito Agui-
lar Junior criou mais 103 
vagas para os cargos de 
provimento efetivo de as-
sistente social, auxiliar de 
serviços gerais, fonoaudi-
ólogo, psicólogo, auxiliar 
de topógrafo, educador so-
cial, técnico de segurança 
do trabalho, fiscal munici-
pal e motorista II.
De acordo com o prefeito, 
o crescimento do municí-
pio traz como consequên-
cia o aumento da demanda 

na prestação de serviços 
públicos ao cidadão. “Des-
sa forma, é necessário au-
mentar, de forma propor-
cional, a quantidade de 
vagas no quadro perma-
nente de servidores.”
A quantidade de vagas de 
assistente social subiu de 
37 para 54, acrescendo 17 
no total. O cargo de auxi-
liar de serviços gerais au-
mentou em 30 vagas, pas-
sando de 100 para 130.  A 
função de fonoaudiólogo 
ganhou mais cinco vagas, 
indo de 10 para 15.  As va-
gas de psicólogos foram 
de 33 para 43, totalizando 
a criação de mais 10.
Houve o aumento de duas 
vagas de auxiliar de to-
pógrafo, indo de três para 
cinco. As vagas de educa-
dor social foram elevadas 
de 40 para 50, aumentando 
em 10. O cargo de técnico 
de segurança de trabalho 
adquiriu mais três vagas e 
ficou com seis.  A função 
de fiscal municipal teve o 
reforço e seis vagas, su-
bindo de 17 para 23. A 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba conta agora com 95 va-
gas de motorista II, antes 
existiam 85.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 193, Termo nº 6655
Faço saber que pretendem se casar DANIEL PORTO SILVA ARTILES CAR-
NEIRO e SUZANA CORRÊA TEIXEIRA, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Caçapava - SP, nascido em 20 de julho de 1991, de profissão 
militar do exército, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de ALEX RIBEIRO CARNEIRO, de 52 anos, na-
tural de Duque de Caxias/RJ, nascido na data de 25 de agosto de 1965 e de 
ANNA PAULA SILVA CARNEIRO, de 51 anos, natural de Duque de Caxias/
RJ, nascida na data de 23 de junho de 1966, ambos residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 7 de dezembro de 
1993, de profissão advogada, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Monteiro, nº 160, centro, nesta cidade, filha de GILMAR DE OLIVEI-
RA TEIXEIRA, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 25 de 
maio de 1958 e de MARIA DE FATIMA CORRÊA LEITE TEIXEIRA, de 54 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 1 de novembro de 1962, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 194, Termo nº 6657
Faço saber que pretendem se casar ELIEL CARNEIRO DE SOUZA e MAYLA 
STHEFANIE SANTOS DE JESUS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Taubaté - SP, nascido em 23 de agosto de 1981, de profissão autõnomo, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Esperança, nº 335, Flor do 
Vale, Nova Vida, nesta cidade, filho de JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, falecido 
em Pindamonhangaba/SP na data de 11 de março de 2007 e de TERESINHA 
ALVES CARNEIRO PEREIRA DE SOUZA, de 64 anos, nascida na data de 3 
de outubro de 1953, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Re-
denção da Serra/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 30 de setembro de 
1999, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de JEFFERSON BORGES FERREIRA DE 
JESUS, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Nova Iguaçu/RJ e 
de ELIANA APARECIDA DOS SANTOS, de 38 anos, nascida na data de 24 de 
maio de 1979, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 195, Termo nº 6658
Faço saber que pretendem se casar DANIEL SILVA DE OLIVEIRA e THAMI-
RES LOPES MARCELINO BARBOSA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé - SP, nascido em 4 de outubro de 1997, de profissão barbei-
ro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Jose Luiz Mariano, nº 
234, São Vicente de Paula, nesta cidade, filho de FABIO DE OLIVEIRA, de 43 
anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 20 de junho de 1974, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP e de VALÉRIA SILVA OLIVEIRA, de 40 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 6 de maio de 1977, residente e domici-
liada em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 10 de outubro de 
1997, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua José Teófilo da Cruz, nº 386, Parque Jaraguá, Taubaté/SP, filha de NESTOR 
BARBOSA, de 55 anos, natural de São Luis do Paraitinga/SP, nascido na data 
de 11 de abril de 1962 e de LUCIANA LOPES MARCELINO BARBOSA, de 
49 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 30 de dezembro de 1967, 
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 194, Termo nº 6656
Faço saber que pretendem se casar ALBERTO MYCHAEL DO AMARAL e 
BRUNA LETÍCIA LEMES DE CASTRO, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé - SP, nascido em 29 de novembro de 1986, de profissão 
motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço 
da contraente, filho de LUIZ ALBERTO DO AMARAL, falecido em Tremembé/
SP na data de 3 de novembro de 1995 e de ROSANA APARECIDA SILVA DO 
AMARAL, de 50 anos, nascida na data de 14 de novembro de 1966, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tre-
membé - SP, nascida em 19 de junho de 1992, de profissão monitora de trans-
porte escolar, de estado civil solteira, residente e domiciliada à Rua Dezoito, nº 
268, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filha de ADILSON DE CASTRO, 
de 50 anos, nascido na data de 13 de outubro de 1966, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de São José dos Campos/SP e de ISABEL CRISTINA 
LEMES DE CASTRO, de 53 anos, nascida na data de 11 de novembro de 1963, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Prefeitura de Caçapava
oferece atividades

gratuitas para os idosos

Pensando na saúde físi-
ca e mental dos idosos, a 
Prefeitura de Caçapava, 
através da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
oferece diversas ativida-
des físicas para a terceira 
idade.
Pilates, yoga, ginástica, 
vôlei adaptado, tai chi 
chuan (série de movimen-
tos meditativos lentamen-
te executados para relaxa-

mento e meditação) são 
algumas das atividades 
que os idosos têm a dispo-
sição em diversos bairros 
da cidade.
A prática de exercício fí-
sico, além de combater o 
sedentarismo, contribui de 
maneira significativa para 
a manutenção da aptidão 
física do idoso, poden-
do controlar e até mesmo 
evitar alguns sintomas e 

doenças. As inscrições 
podem ser realizadas com 
os professores nos locais 
e horários das atividades 
de interesse. Para mais in-
formações é só entrar em 
contato com Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
pelo telefone (12) 3652 
922. Confira no cronogra-
ma o melhor dia, horário e 
local para realizar as ativi-
dades. Participe!

I Festa da Cerveja
Artesanal de Santo 
Antônio do Pinhal

Para os dias 12, 13 e 
14 de outubro, a As-
sociação dos Cerve-
jeiros Locais de Santo 
Antônio do Pinhal tem 
o prazer de convidar a 
todos para a I Festa da 
Cerveja Artesanal.

Serão 06 cervejarias 
apresentando suas 
criações artesanais 
feitas especialmente 
para este evento, cada 
uma com seus estilos 
de cerveja mais mar-
cantes. Para acompa-
nhar, comidas saboro-
sas de boteco e shows 
ao vivo. A entrada é 
gratuita.

O evento será realiza-
do na Área de Eventos 
do Clube Pinhalense 
das 10 às 22h. e par-
ticiparão deste evento 
as seguintes cerveja-
rias: KRIOS cerveja-
ria, Carijó Empório e 
Cervejaria Artesanal, 
Araukarien Cerveja 
Artesanal, Cervejaria 
Ikaros, Villa Puri e a 
Cervejaria Pinhalen-
se.
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Escolas do Trabalho de 
Taubaté abrem

inscrições em outubro

Semelp prepara Festas 
para Dia das Crianças
em Pindamonhangaba

Prefeitura abre inscrições 
para processo seletivo de 

estagiários em Pinda

Tremembé inicia projeto
para emagrecimento 

com saúde

As Escolas do Trabalho de 
Taubaté oferecem, duran-
te o mês de outubro, 168 
vagas para cursos profis-
sionalizantes gratuitos em 
diversas áreas, além de 26 
vagas remanescentes no 
ramo industrial.
Os interessados precisam 
atender os pré-requisi-
tos para poder efetuar a 
matrícula e as vagas são 
preenchidas por ordem de 
chegada. Para o curso de 
Penteados e Tranças é ne-
cessário apresentar certi-
ficado de Cabeleireiro ou 
Auxiliar. Pata o curso de 
Excel Básico, é necessário 
possuir o curso de Infor-
mática Básica.
A maioria dos cursos exi-
ge a idade mínima de 16 
anos. Os cursos de Pente-
ados e Tranças e Manicure 
e Pedicure aceitam candi-
datos com idade a partir de 
18 anos. A idade mínima 
para o curso de Digitação 
é de 14 anos.
O ensino fundamental 
completo é obrigatório 
para os cursos com certi-
ficação do Senai. Para os 
demais é exigido o fun-

Muitas brincadeiras, apre-
sentações artísticas, mú-
sica, jogos recreativos, 
zumba e até piscina são 
algumas das atrações das 
duas festas comemorati-
vas ao Dia da Criança, que 
a Semelp está preparando.
No dia 8 de outubro, a festa 
será no Centro Esportivo 
José Ely Miranda “Zito”, 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do CIEE - Centro de In-
tegração Empresa Es-
cola - abriu inscrições 
para processo seletivo 
de estagiários para 2018.  
As vagas são para cadastro 
reserva e estão disponí-
veis em 15 áreas de curso 
superior: Administração 
de Empresas, Arquitetu-
ra e Urbanismo, Biolo-
gia, Comunicação Social 
(Jornalismo), Direito, 
Educação Física, Enge-
nharia Ambiental, Enge-
nharia Civil, Farmácia, 

Serão seis dias para apren-
der hábitos que ema-
grecem com orientação 
médica, psicológica e nu-
tricional através do Proje-
to “Amigos da Balança”. 
Totalmente grátis.
De 08 à 13 de outubro de 
2017 às 19h30.
Local: Rua Primeiro de Ja-
neiro, 245 – Centro – Tre-

damental incompleto.Os 
cursos de Excel Básico, 
Controle Dimensional e 
Funilaria de Brilho são 
certificados pelo Senai e 
os demais pela Escola do 
Trabalho.
A matrícula é efetuada 
com a apresentação das 
cópias do RG, CPF, com-
provante de endereço e 
comprovante de escolari-
dade. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 3622-1170 ou  em: 
www.taubate.sp.gov.sp
Confira os cursos, vagas 
disponíveis e data de ins-
crições em cada unidade:
Jaboticabeiras I – Av. 
Monte Castelo, 15
– Designer de Sobrance-
lhas – 12 vagas – inscri-
ções dia 18
– Penteados e Tranças – 12 
vagas – inscrições dia 19
– Unhas Artísticas – 24 va-
gas – inscrições dia 31
Jaboticabeiras II – Av. Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, 1.555
– Excel Básico – 12 vagas 
– inscrições dia 17
Cecap –  Rua Firmo Men-
des Castilho, 750

em Moireira César, e no 
dia 12 de outubro, no Cen-
tro Esportivo João Car-
los de Oliveira “João do 
Pulo”. Nos dois locais, a 
comemoração será realiza-
da das 13h30 às 18 horas.  
Entrada gratuita. Impor-
tante ressaltar que, para 
as atividades nas piscinas, 
crianças menores de 7 anos 

Fisioterapia, Informática 
(Ciência da Computação, 
Computação Aplicada, 
Engenharia da Computa-
ção, Análise de Sistemas,  
Tecnologia em Redes de  
Computadores, Tecnolo-
gia em Análise de Desen-
volvimento de Sistemas), 
Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social, e Terapia 
Ocupacional; quatro de 
nível técnico: Administra-
ção; Informática, Seguran-
ça do Trabalho, e Serviços 
Jurídicos; além de nível 
médio.
Os interessados devem fa-

membé-SP
Inscrições pelo telefone: 
(12) 3674-1901 (das 9h às 
17h) ou (12) 99178-0455
O projeto tem como foco 
proporcionar aos partici-
pantes: o estímulo para 
as práticas corporais sau-
dáveis; o autodomínio do 
corpo e das vontades; o 
incentivo a uma alimenta-

– Escovas e Penteados – 
12 vagas – inscrições dia 
10
Estiva –  Rua Edmundo 
Morewood, 551
– Funilaria de Brilho – 12 
vagas – inscrições dia 10
– Excel Básico – 10 vagas 
– inscrições dia 11
– Controle Dimensional – 
25 vagas – inscrição dia 17
Areão  – Av. Santa Cruz do 
Areão, s/n
– Digitação – 10 vagas – 
inscrições dia 10
– Designer de Sobrance-
lhas – 15 vagas – inscrição 
dia 11
Pq Três Marias – Rua Ar-
mando de Moura, 264
-Excel Básico –  12 vagas 
– inscrição dia 17
Sítio Santo Antônio – Av. 
Dr. José Ortiz Patto, 2557
– Manicure e Pedicure – 
12 vagas – inscrição dia 3
– Controle Dimensional – 
10 vagas remanescentes – 
inscrições imediatas
Quinta das Frutas – Rua 
Caminho dos Coqueiros, 
250
– Controle Dimensional – 
14 vagas remanescentes – 
inscrições imediatas

poderão participar somen-
te se estiverem acompa-
nhadas por maior de idade.  
A brincadeira é para crian-
ças até os 15 anos, e todos 
devem, obrigatoriamente, 
trajar maiô, biquíni, sunga 
ou shorts de banho. Não 
será permitido entrar na 
água com vestimentas que 
não sejam essas.

zer cadastro gratuito pelo 
site www.ciee.org.br até 
dia 15 de outubro. A prova 
seletiva será realizado dia 
22 de outubro na Funvic - 
campus Dutra, às 9 horas 
para curo superior; e às 12 
horas para nível técnico e 
médio.
O valor da bolsa auxílio é 
de R$ 472,44 (nível supe-
rior) e R$ 420,42 (médio e 
técnico), além de auxílio 
transporte de R$ 30,00. 
Mais informações pelo site 
da Prefeitura http://www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br/concursos.asp

ção qualitativamente sau-
dável e equilibrada; além 
de promover o emagreci-
mento saudável e mini-
mizar dores articulares e 
musculares. Parceria entre 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, Novo Tempo, Es-
cola Adventista e Polisport 
Academia.


