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A GAzetA dos Municípios

Festival de Música Raiz 
Sertaneja “Festa do

Divino 2017” em 
São Luiz do Paraitinga

Café com Viola comemora 
Dia do Violeiro em Taubaté

Cultura abre inscrições 
para oficinas gratuitas de 

elaboração de projetos
e danças em Pinda

Hoje (17/05) é o último 
dia para as inscrições do 
Festival de Música Raiz 
Sertaneja “Festa do Divi-
no 2017”.
Eliminatórias dias 26 e 27 
de maio às 20h30 e Final 
dia 28 de maio às 15h00 - 
Local: Praça Dr. Oswaldo 
Cruz - Coreto Elpídio dos 
Santos
Este Festival é um convite 

O Café com Viola terá uma 
edição especial nesta quin-
ta-feira, dia 18 de maio, às 
19h30, para comemorar o 
Dia do Violeiro, no Centro 
Cultural “Toninho Men-
des”, em Taubaté.
Rone e Roney, Sanfonei-
ro Ezequias, Rodrigues 
e Gouvêa, Gabrielzinho, 
Oliveira e Taguinani, Duo 

O Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura de Pinda-
monhangaba está com ins-
crições abertas para duas 
oficinas culturais gratui-
tas, realizadas em parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Cultura. São elas: Ges-
tão e Elaboração de Proje-
tos Culturais, e Conexões 
entre Dança Contemporâ-
nea e Danças Brasileiras.
A Oficina de Gestão e Ela-
boração de Projetos Cultu-
rais será realizada a partir 
do dia 20 de maio, com 
coordenação da consulto-
ra em Educação e Gestão 
Cultural Jacqueline Baum-
gratz. As aulas serão aos 

aberto a compositores e in-
térpretes da música regio-
nal brasileira com o objeti-
vo de promover e divulgar 
a Música Sertaneja Raiz.
O Festival contará com 2 
categorias:
a) Intérprete
b) Autoral
PREMIAÇÃO
1º. Lugar – R$ 3.000,00 
(três mil reais e troféu);

Esperança, Adelí e Guaraí, 
Pedrinho Sertanejo, Satur-
no e Jair Neves, Quatro 
amigos Sertanejos, Or-
questra Canto da Viola, 
Robertinho e Paulo César, 
Tijolo e Miguel, e Amaril-
do e Maurício estão entre 
as atrações.
O encontro, que é realiza-
do pela Secretaria de Tu-

sábados, das 9 às 11 ho-
ras, sendo dias 20 e 27 de 
maio, 3 e 10 de junho.
As inscrições seguem até 
o dia 19 de maio, para 25 
vagas, e são abertas a to-
dos os interessados a partir 
de 16 anos, sendo que a se-
leção será feita por ordem 
de inscrição.
As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail cultu-
ra@pindamonhangaba.
sp.gov.br e as aulas serão 
realizadas na Biblioteca 
Pública Municipal “Ver. 
Rômulo Campos D´Ara-
ce”, no bairro do Bosque.
A Oficina Conexões entre 
Dança Contemporânea e 

2º. Lugar – R$ 2.000,00 
(dois mil reais e troféu);
3º. Lugar – R$ 1.000,00 
(hum mil reais e troféu);
Melhor música autoral – 
R$ 2.000,00 (dois mil re-
ais e troféu)
Confira o Regulamento e 
faça o download da ficha 
de inscrições em: www.sa-
oluizdoparaitinga.sp.gov.
br

rismo e Cultura de Tauba-
té, estreou em fevereiro de 
2017, e acontece todas as 
últimas sextas-feiras de 
cada mês. Excepcional-
mente em maio, o evento 
será numa quinta-feira, 
para comemorar o Dia do 
Violeiro (18 de maio).
A ideia é divulgar a músi-
ca sertaneja (moda de vio-
la), com muito bate-papo e 
com um delicioso café, ao 
estilo caipira, onde todos 
os participantes devem le-
var os ingredientes (café, 
pães, bolos, etc).
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro, próximo ao 
Convento Santa Clara. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3621 -6040.

Danças Brasileiras será 
coordenada pela bailari-
na Mônica Alvarenga e as 
inscrições seguem até o 
dia 14 de junho. As aulas 
serão de 18 de junho a 9 de 
julho, aos domingos, das 
9h ao meio-dia, e dia 16 
de julho, das 9 às 13 horas.
Estão sendo oferecidas 
30 vagas para pesso-
as maiores de 16 anos.  
A oficina será realizada 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão.
Inscrições também pelo 
e-mail: cultura@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, e a se-
leção serão por ordem de 
inscrição.

Pindamonhangaba adere 
ao Maio Amarelo

Durante o mês de maio, 
o Ministério das Cidades, 
por meio do Departamen-
to Nacional de Trânsito 
(Denatran), participará da 
campanha internacional 
Maio Amarelo – Atenção 
pela vida, que marca a 
mobilização para a dimi-
nuição dos acidentes de 
trânsito. Pindamonhanga-
ba, mais uma vez, aderiu 
à campanha, por meio de 
conscientização feita pe-
los agentes municipais de 
trânsito com motoristas e 
motociclistas da cidade, 
além da realização de pa-
lestras para diversas insti-
tuições, com o reforço da 
mini-cidade para crianças 
da Rede Municipal de En-
sino. Em Pindamonhanga-
ba, os acidentes de trân-
sito aumentaram de 2015 
para 2016. De acordo com 
informações do Depar-
tamento de Trânsito da 
Prefeitura - com base nos 
registros de ocorrências 
feitos pela Polícia Militar 
(que coleta e tabula os da-
dos), os acidentes de trân-
sito com vítimas aumenta-
ram de 448 em 2015, para 
452 em 2016; os atrope-
lamentos aumentaram de 

81 em 2015, para 94 em 
2016; e os acidentes de 
trânsito com moto aumen-
taram de 23 em 2015, para 
45 em 2016.
Os dados informam, ain-
da, que em 2016, homens 
entre 19 e 30 anos foram 
as maiores vítimas fatais 
de acidentes de trânsito na 
cidade.
O maior número de autu-
ações relacionadas a aci-
dentes de trânsito em 2016 
em Pinda foi por falta de 
cinto de segurança (1844 
autuações), seguido pela 
utilização de telefone ce-
lular durante a direção do 
veículo (1009 autuações), 
avançar o sinal vermelho 
(220) e deixar de dar pre-
ferência a pedestre ou ve-
ículo motorizado na faixa 
de pedestre (195).
Sobre a campanha: A cor 
amarela foi escolhida em 
alusão à sinalização de 
advertência, utilizada nos 
semáforos. Por isso ficou 
conhecida como a cor da 
atenção pela vida. Assim 
como os movimentos de 
conscientização de com-
bate ao câncer de mama, 
de próstata e contra o vírus 
HIV, o Maio Amarelo tam-

bém é simbolizado pelo 
laço, nesse caso, 
amarelo.
O mês de maio foi esco-
lhido em comemoração 
ao Dia Mundial da Segu-
rança Viária e do Pedestre, 
com a realização da Sema-
na Mundial de Segurança 
do Pedestre, lançada em 
2013. A semana também 
é conhecida como Cam-
panha Zenani Mandela, 
em memória da neta de 
Nelson Mandela, vítima 
de acidente de trânsito na 
África do Sul em 2010, 
com apenas 13 anos.
Outra referência mundial 
ao mês é a realização do 
balanço das ações con-
cretizadas desde que a 
Organização Mundial das 
Nações Unidas (ONU) de-
cretou a Década de Ação 
para Segurança no Trân-
sito. Os países membros 
uniram esforços na redu-
ção de 50% no número de 
feridos e mortos no trân-
sito durante os próximos 
dez anos (2011 até 2020).
Programação Maio Ama-
relo em Pinda Segunda-
feira (15) 8h - Palestra 
para alunos do Ensino Mé-
dio no Colégio Bom Jesus
Segunda-feira (22)
8h - Panfletagem na área 
central da cidade
Sexta-feira (26)
7h e 13h - Palestra e mini-
cidade para alunos da EM 
Elias Bargis (Araretama)
Segunda-feira (29) 
7h e 13h - Palestra e mini-
cidade para alunos da EM 
Vito Ardito (Araretama)
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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.
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

Porque se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais anos que 
passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este ritual contém uma 
série de simbologia, significados e tradições. Essa tradição tem mais de quatro mil 
anos e provém da China Antiga, onde o arroz é símbolo de prosperidade, felicidade 
e abundância. Nessa altura acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a lon-
gevidade e a fertilidade, prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi 
então, com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais expres-
são, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atualmente, depois dos 
noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado “sim”, os convidados juntam-
se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidade e prosperidade. Apesar de 
este ritual ser uma prática comum em alguns locais é necessário ter uma autorização 
da Igreja para que tal acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e 
pode dar caso de acidentes entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com a ex-
tremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a centralizada 
no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara diminui porque a 
albumina, uma proteína presente em sua composição, reage com o ar externo que 
passa pelos poros existentes na casca e isso faz com que a gema flutue e comece 
a se deteriorar caso entre em contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita 
estiver voltada para baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câ-
mara de ar localizada na mais larga. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos, que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a clara e a 
gema repousarem nela.

Humor

Classificados

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracia, sem garantias. Favor 
colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados de Tião K. 
Loteiro. Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças originais. Valor 
sentimental muito grande, pois foi da minha adorada vovó, que o conservou por 
mais de setenta anos, praticando todos os dias, sempre as mesmas notas. Nunca to-
cou bem, mas aquilo era uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando 
a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde meio metálico, calotas originais, com brilho 
intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (porque eu queimo 
todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu nunca lavei), rebaixada (eu tirei 
os amortecedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizata). Não vendo, não 
troco e não empresto, eu só botei este anúncio pra vocêis morrê dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher extremamente chata, ano 60, em bom estado de conservação, 
ela reclama de manhã até a noite, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados. Não é necessário dar corda porque a pilha dela parece não aca-
bar nunca. Aceito cheque pré-datado, vale transporte, vale refeições e outros vales 
quaisquer que exista por aí...

Mensagens 

A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, 
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se encon-
trar com a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade 
sem medo nem culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e 
recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores 
e experimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todos 
desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar 
algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na 
vida da gente chama-se “presente”, também conhecido como “agora” ou “já” e tem 
a duração do instante que passa.
***
Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida...

Pensamentos, provérbio e citações

A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.
Quem ama a vida é amado pela vida.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.
Enfrentamos a força física com a nossa força moral.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.
Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.

CONCURSO IBGE - SEGUNDO PROCESSO 
SELETIVO DO CENSO AGRO 2017

em Natividade da Serra

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um segun-
do edital para o processo seletivo do Censo Agro. As inscrições serão feitas 
apenas pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e seguem até 
às 23h59 do dia 23 de maio. A distribuição das vagas deste processo seletivo 
também está disponível no site da FGV. Ao se inscrever, o candidato deverá 
optar por uma função e indicar a área de trabalho onde deseja concorrer. Há 
vagas para área de trabalho de Natividade da Serra que contempla os muni-
cípios de Natividade da Serra e Redenção da Serra. (mais detalhes em www.
ibge.gov.br)

A seleção dos candidatos será através de uma prova objetiva, de caráter eli-
minatório e classificatório.” 

Nossa Missão: Retratar o Brasil com informações necessárias ao conheci-
mento da sua realidade e ao exercício da cidadania.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 10/05/2017 e 10/05/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 141, Termo nº 6551
Faço saber que pretendem se casar KLEBER BAROZZI e ELIANE CRISTINA 
DE OLIVEIRA PEIXOTO, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Santo André - SP, nascido em 18 de outubro de 1968, de profissão ferramenteiro, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado Avenida Ypes, nº 137, Flor do 
Vale, nesta cidade, filho de WALDEMAR JULIO BAROZZI, 75 anos, nascido 
na data de 27 de outubro de 1941, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural 
de Itajobi/SP e de Carmen Ferolla Barozzi, 78 anos, nascida na data de 14 de ou-
tubro de 1938, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 3 de janeiro de 1982, de profissão assis-
tente administrativa, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de RENATO PEREIRA PEIXOTO, 71 anos, nas-
cido na data de 26 de agosto de 1945 e de HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO, 
64 anos, nascida na data de 16 de setembro de 1952, residentes e domiciliados 
Taubaté/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 141, Termo nº 6550
Faço saber que pretendem se casar BRUNO DE OLIVEIRA REZENDE e YAS-
MIN RODRIGUES DO NASCIMENTO LIMA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 16 de fevereiro de 1996, de profissão 
pintor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de JORGE FRANCISCO REZENDE, 56 anos, nascido na data 
de 22 de novembro de 1960, residente e domiciliado Taubaté/SP, natural de Nati-
vidade da Serra/SP e de CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, 50 anos, 
nascida na data de 23 de fevereiro de 1967, residente e domiciliada Tremembé/
SP, natural de Guaratinguetá/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 8 de 
janeiro de 1999, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada Rua Nelson Ramon Couto, nº 319, Chácara das Rosas, nesta cidade, filha 
de JEFFERSON DO NASCIMENTO LIMA, 45 anos, nascido na data de 25 de 
junho de 1971, residente e domiciliado Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de 
ANDRÉIA LUCIA RODRIGUES LIMA, 45 anos, nascida na data de 12 de de-
zembro de 1971, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Taubatè/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. 

Tremembé, 10 de maio de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 142, Termo nº 6553
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE SILVEIRA e LUANA LA-
ZARINI DE GODOY SANTOS, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Pindamonhangaba - SP, nascido em 24 de dezembro de 1991, de profissão 
motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pousada do 
Rio Quente, nº 36, Parque das Fontes, filho de OSVALDO SILVEIRA, de 57 
anos, nascido na data de 2 de fevereiro de 1960, residente e domiciliado em 
Pindamonhangaba/SP, natural de Bom Sucesso/PR e de MARILDA DA SILVA 
SILVEIRA, de 54 anos, nascida na data de 17 de abril de 1963, residente e domi-
ciliada em Pindamonhangaba/SP, natural de Pindamonhangaba/SP. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 17 de junho de 1991, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Pousada do Rio Quente, nº 45, 
Parque das Fontes, filha de JOSÉ VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, falecido 
em Taubaté/SP na data de 21 de agosto de 2010 e de ROSÂNGELA LAZARINI 
DE GODOY SANTOS, de 52 anos, nascida na data de 11 de julho de 1964, 
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.

Balcão de Empregos de Taubaté

AUXILIAR DE DENTISTA – COM EXP. NA 
FUNÇÃO
ANALISTA DE PCP – FORMAÇÃO SUPE-
RIOR EM ENGENHARIA – EXP. NA FUN-
ÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – EXP. COM 
SELEÇÃO DE COBRE E ZAMAC
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – EXP. COM 
SELEÇÃO DE LATÃO
CHEFE DE COZINHA
COZINHEIRO INDUSTRIAL
COPEIRA
CAMAREIRA
ELETRICISTA DE ÔNIBUS – URGENTE
ELETRICISTA DE AUTOS –
ENCARREGADO DE TRÁFEGO – URGEN-
TE
ESTAGIÁRIO DE LOGISTICA – CURSAN-
DO TECNÓLOGO EM LOGISTICA
FISIOTERAPÊUTA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABA-
LHO – COM EXPERIÊNCIA
GERENTE DE PISCICULTURA – FOR-
MAÇÃO SUPERIOR EM ZOOTECNIA/
AGRONOMIA/VETERINÁRIA – EXP. EM 
GERENCIAMENTO TÉCNICO E CRIA-
ÇÃO DE PEIXE
GERENTE DE RESTAURANTE – REDE 
HOTELEIRA
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES – EXP. 
EM GERÊNCIA DE SUPERMERCADO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARCENEIRO
PIZZAIOLO
MECÂNICO DIESEL – URGENTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MECÂNICO DE AUTOS – NACIONAIS E 
IMPORTADOS
INSTALADOR DE COIFAS
PROJETISTA DE MÓVEIS – COM PRO-
MOB
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

Camareira de hotel
Mecânico de auto em geral (alinhamento)
Mecânico de empilhadeira
Mecânico montador
Operador de telemarketing
Recepcionista bilíngue
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-FEIRA DAS 08H 
ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Retorno da realização do 
exame de audiometria

em Caçapava

Mais de 300 exames de 
audiometria já foram rea-

lizados desde o início do 
ano, o exame estava sus-

penso desde outubro do 
ano passado.
A cabine e os aparelhos 
utilizados para a realiza-
ção da audiometria pas-
saram por manutenção, 
também foram compradas 
novas olivas de impedan-
ciometria, peça crucial 
para realização do exame, 
que desde 2010 não eram 
trocadas.
Não há demanda reprimi-
da e novos agendamentos 
estão sendo realizados 
para este mês.

6º mutirão do programa
“IlhaMaisBela” leva
manutenção de vias

ao Sul da Ilha

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Municipais, rea-
lizou nesta sexta-feira, 12, 
o sexto mutirão do proje-
to “IlhaMaisBela”. Desta 
vez, a ação começou no 
bairro do Borrifos, sul da 
ilha, e seguiu até o bairro 
Taubaté.
O projeto visa oferecer 
benefícios de limpeza e 
de conservação nas vias 
públicas da cidade propor-
cionando serviços de ma-
nutenção de ruas (tapagem 
de buracos, mantimento 
de guias e sarjetas), servi-
ços de manutenção da rede 
elétrica, podas de árvores 

em vias públicas (em par-
ceria com a Defesa Civil) 
e limpeza das ruas (capina, 
roçada e raspagem de terra 
e areia). Segundo o secre-
tário de Serviços Munici-
pais, Paulo César Mathias, 
o projeto visa restaurar os 
lugares que possuem mais 
urgência no atendimento. 
“Hoje fizemos basicamen-
te serviços de manutenção 
nas ruas e calçadas, podas 
e limpeza. Os bairros que 
ficam entre o Borrifos e o 
Taubaté estavam precisan-
do muito deste tipo de cui-
dado”, ressaltou Mathias.
A secretaria informa ainda 
que outros bairros da re-

gião Sul serão contempla-
dos nesta semana  devido à 
alta demanda de manuten-
ções necessárias em toda 
a região. Cerca de 50 fun-
cionários da Secretaria de 
Serviços Municipais atu-
aram neste sexto mutirão, 
que foi acompanhado de 
perto pelo prefeito Márcio 
Tenório, pelo secretário 
adjunto de Serviços Mu-
nicipais Mário Sérgio de 
Oliveira e pela diretora de 
Limpeza Pública, Ana Lú-
cia dos Reis.
A Prefeitura pede a cola-
boração dos munícipes em 
manter o espaço limpo e 
conservado.

Lançamento de
Livro de Poemas em

Santo Antônio do Pinhal
No dia 27 de maio (sába-
do) acontecerá, a partir 
das 20h na Casa da Cultu-
ra Miguel Reale, o lança-
mento do livro de poemas 
“Ao Poeta Não Porás Mor-
daça”, da autoria de Alber-
to de Godoy Azeredo.

O livro não estará à venda, 
para ganhar um exemplar 
basta levar 1 kg de alimen-
to não perecível, que será 
doado pelo autor ao Ce-
procom e ao Recanto São 
Benedito.
Prestigie!

Data: 27 de maio – sábado
Horário: 20h
Local: Casa da Cultura 
Miguel Reale
Rua Sargento José Lou-
renço, 105 – Centro
Levar 1 kg de alimento 
não perecível
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Programação Oficial do 
Festival Gastronômico e 
Cultural – Festa do Arroz 

2017 em Tremembé

Prefeitura de Taubaté 
anuncia abertura de

novas salas
de berçários

Prefeitura de Pinda
apresenta exposição
sobre Brasil Colonial

Uma diversidade de pratos 
onde o principal ingredien-
te é o arroz. Essa é a pro-
posta do Festival Gastro-
nômico e Cultural – Festa 
do Arroz 2017. O evento 
se inicia nesta quinta-fei-
ra, dia 18/05 e termina no 
domingo, 21.
Serão 16 tendas gastro-

A Secretaria de Educação, 
da Prefeitura de Taubaté, 
anuncia a abertura de 05 
novas salas de berçário em 
04 unidades escolares de 
Educação Infantil já exis-
tentes na rede municipal 
de ensino. Serão ofertadas 
100 novas vagas.
Em cada nova sala se-
rão disponibilizadas 20 
vagas. Assim, no bairro 
Imaculada, a EMEI Pro-
fª Ana Maria Zarzur terá 
uma nova sala de berçá-
rio II, para crianças de 02 
a 03 anos. A EMEI Prof. 
Paulo Cicci, que fica na 
Chácara Silvestre, rece-
berá uma sala de berçário 

O espaço cultural no sa-
guão da Prefeitura de Pin-
damonhangaba apresenta, 
neste mês de maio, a ex-
posição da artista plástica 
Janaína Braz.
Inspiradas em um cenário 
de herança colonial, as 
obras trazem as cores e as 
tragédias da vida dos afri-

nômicas com mais de 68 
pratos, entre doces e sal-
gados, que estão montadas  
entre a antiga estação fer-
roviária Doutor Paulo de 
Frontin e a praça Geraldo 
Costa. A expectativa é que 
100 mil pessoas passem 
pelo local nos 4 dias de 
evento.

I, para bebês de 06 meses 
a 02 anos. No bairro São 
Gonçalo, na EMEI Profª 
Gilda Maria Bastos Abud 
Indiani, serão disponibili-
zadas vagas para berçário 
I e para berçário II. E a 
EMEI Prof. Luiz Américo 
Pastorino, no Sitio Santo 
Antônio atenderá crian-
ças do berçário II. Desde 
2013, a Educação Infantil 
no município de Tauba-
té passou a receber uma 
atenção especial da admi-
nistração pública. Além 
da criação de vagas, com 
ampliações e construções 
de novas unidades, mui-
tas escolas passaram por 

canos no Brasil Colônia 
com a reprodução da ar-
quitetura colonial presente 
nas casas e a dura vida do 
trabalho nas fazendas. 
A artista plástica de 33 
anos é natural da Estância 
Climática de Cunha e, em 
2003 mudou-se para Pin-
damonhangaba, onde ini-

A programação da festa 
é voltada para todos os 
públicos, com apresenta-
ções de artistas regionais,  
danças folclóricas, bal-
let, dança cigana e muito 
mais. Para as crianças, um 
espaço infantil também 
será montado, com recrea-
ção, oficinas e teatros.

revitalização para adequar 
o espaço criando um am-
biente socioeducativo aco-
lhedor para crianças de 06 
meses a 5 anos de idade. 
Cerca de 3.000 novas va-
gas foram criadas, zerando 
o déficit inicial. A propos-
ta agora é ampliar a ofer-
ta com a entrega de mais 
sete escolas que já estão 
em construção: Monjoli-
nho, Continental, Fazendi-
nha (Parque Três Marias), 
Jardim Oásis, Barranco, 
Portal da Mantiqueira e 
Hípica Pinheiro. Além 
da conclusão da unidade 
do Jardim Oásis, iniciada 
pelo Governo Federal.

ciou seus estudos em artes 
com ênfase na técnica óleo 
sobre tela. Em 2014, retor-
na a Cunha, dedicando-se 
integralmente aos estudos 
em Artes, construindo en-
tão o Atelier Janaína Braz, 
focando em criar obras 
inspiradas nas origens da 
vida no campo.

QUINTA-FEIRA (18/05)
19h – Abertura Oficial com a participação da FAMUTRE, BAMUTRE e o Grupo de Escoteiros 
Trapistas de Tremembé.
20h – Rude Dog Ska Exemble
22h – Delirious Jam
 
SEXTA-FEIRA (19/05)
12h – Cristian e Erika
15h – Jairo das Neves e Saturno
18h – Viola Elétrica
19h:30 – Alex Levian e o Som do Beco
22h – Bek e os Tio de Fusca
 
SÁBADO (20/05)
12h – BAMUTRE  – Banda Musical de Tremembé
13h – Rafinha e Banda
14h:30 – Apresentação de Dança – PROJETO FAZENDO ARTE
15h – Nadhya Farid e Banda
16h:30 – Stúdio de Dança 3D
17h – Sílvio Cavicchioli & Alziro
18h30 – Cia de Dança Cigana – Fenix
19h:00 – Apresentação Musical
20h30 – Grupo de Choro Valdir Azevedo
22h – Orquestra de Violas e Violões Itaboaté
 
DOMINGO (21/05)
12h – Camerata de cordas – Projeto Fazendo Arte da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Tremembé
13h30 – Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira
15h –  Academia Brasileira de Harpas – Atibaia
16h30 – Luara Oliveira – Samba de Maria
18h – Não deixe o Samba morrer
19h – Diego Luz
20h – Ballet Studio 23
21h – Banda I’m Sorry


