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Prefeitura de Caçapava
realiza Semana do Folclore
de 21 a 24 de agosto

A Prefeitura de Caçapava,
por meio das secretarias de
Cultura, Esporte e Lazer e
Educação retoma este ano
a realização da Semana
do Folclore. Com o tema
“Brinquedos de Pano”, a
intervenção cultural trará
a cena da cidade, apresentações artísticas, de música e teatro, brincadeiras
folclóricas, projeções de
curtas-metragens, roda de
conversa, oficina de interpretação para atores e
exposição com bonecos
e bonecas de pano e suas
histórias.
A Semana do Folclore volta ao calendário de eventos
culturais da cidade com o
objetivo de valorizar as
manifestações
culturais
espontâneas de nossa região e difundir a memória
oral de Caçapava. “Nosso
folclore brasileiro é considerado um dos mais ricos
do mundo. Essa mistura
cultural promovida pelo
convívio entre índios,
brancos e negros e as culturas portuguesa, africana

e indígena nos presentearam com um enorme contingente de ações que até
hoje norteiam a cultura
que chamamos brasileira. O objetivo é retomar a
Semana do Folclore como
forma de estimularmos
nossa população a interagir com os bens culturais,
materiais e imateriais do
município”, afirmou Fabrício Correia, secretário
de Cultura, Esporte e Lazer de Caçapava.
No dia 21 de agosto (segunda-feira) a Praça da
Bandeira será palco da
abertura da Semana do
Folclore com a apresentação musical Rodas e Brincadeiras Cantadas, com a
Cia.Cultural Bola de Meia
a partir das 15h, para o público infantil.
Já no dia 22 (terça-feira),
no Centro Cultural, será
aberta a exposição Brinquedos de Pano e suas
histórias. A exposição é
aberta ao público, e para
grupos solicitamos agendamento prévio pelo tele-

fone: 3652-9222 ou 36532603. Horário de visita: de
segunda à sexta, das 9h às
11h e das 14h às 16h, até
do dia 1 de setembro.
Durante a Semana do Folclore – 2017, a atriz Zodja
Pereira, que interpretou a
boneca de pano mais amada
de nossa literatura, Emília,
em 1967 na Rede Bandeirantes, será homenageada com o Diploma do
Mérito Cultural. Suzana
Abranches, responsável
pela interpretação da boneca na versão da Rede
Globo para o Sítio do
Pica-Pau Amarelo entre
1983 e 1986, ministrará
uma oficina de interpretação para atores com o
tema vivência de boneca
de pano.
A Semana termina com
uma apresentação especial no Clube Recreativo
Jequitibá com a peça Bonequinha de Pano, único
espetáculo teatral infantil
escrito por Ziraldo, interpretado pela atriz Zezé
Fassina.

Balcão de Empregos de
Taubaté contabiliza 650
contratações no primeiro
semestre de 2017

O Balcão de Empregos de
Taubaté registrou no primeiro semestre de 2017
um total de 650 novas
contratações. Em todo o
ano de 2016 foram realizadas, por meio de intermediação da unidade municipal, 1.488 contratações de
trabalhadores por meio de
carteira assinada.
Os números de Taubaté
refletem os esforços da administração em promover
a oferta de vagas no município e, com isto, reduzir
os índices de desemprego.
A atualização dos dados
cadastrais por parte das
empresas empregadoras
também é necessária para
a redução da distorção na

divulgação dos balanços
mensais divulgados pelo
Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados). Desde janeiro de
2016, o Certificado Digital
se tornou obrigatório para
o uso Caged. Toda empresa com mais de 20 funcionários que tenha admitido,
demitido ou transferido
empregados sob regime de
trabalho CLT deve fazer a
declaração. Esta declaração deve ser enviada por
meio do Caged Web até o
dia 7 do mês subsequente
ao mês de competência informado.
Para se cadastrar no Balcão de Empregos é necessário apresentar RG, CPF

(ou CNH), comprovante
de endereço e carteira de
trabalho. A orientação é
que o cadastro seja sempre
atualizado para gerar mais
oportunidades ao candidato.
O atendimento ao público
é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 15h, e as vagas
são atualizadas constantemente no site da prefeitura: http://www.taubate.
sp.gov.br/empregos/relacao-de-vagas-balcao-de
-empregos/.
A unidade está localizada no Emprega Taubaté,
na praça Dr. Barbosa de
Oliveira, s/n, Centro (piso
superior da Rodoviária
Velha).

nistração, Ricardo Romera, disse que a aprovação da lei vai de
encontro à política de valorização do funcionário
do governo Aguilar Junior.
“A garantia de um percentual de cargos em comissão para os funcionários
de carreira privilegia a boa
continuidade dos serviços
públicos, mesmo quando
ocorrerem às mudanças de
gestão, inerentes à democracia”, destacou.

Com a aprovação da proposta, os cargos em comissão destinados apenas
às atribuições de direção,
chefia e assessoramento
serão providos mediante
livre escolha da autoridade
competente de cada poder.
O
artigo
recebeu o acréscimo dos
seguintes
parágrafos:
“parágrafo 1º: Os cargos em comissão serão
providos
preferencialmente e sempre a critério do Chefe do Executivo, por funcionários de
cargo
efetivo;
e parágrafo 2º: Fica definido em 20% o percentual mínimo dos cargos em
comissão ocupados, que
deverão ser providos por
servidores
públicos de carreira no
âmbito da administração
pública do município de
Caraguatatuba.”

Caraguatatuba reserva
20% dos cargos em
comissão para servidores
municipais efetivos

Programa de Recuperação
de Créditos Municipais
em Natividade da Serra

Mais Informações: www.natividadedaserra.sp.gov.br

O projeto de lei complementar que destina 20%
dos cargos em comissão
aos servidores públicos
municipais efetivos foi
aprovado na sessão ordinária da terça-feira (15/8)
da Câmera de Caraguatatuba. O projeto de lei de
autoria do prefeito Aguilar Junior alterou o Artigo
20 da Lei Complementar
25/2007 (do Estatuto dos
Servidores).
O secretário de Admi-
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Miscelânea
Curiosidades
O alho-poró previne doenças cardiovasculares e diabete tipo dois
O alho-poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor mais
suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como a maioria
dos vegetais o alho-poró é pobre em calorias. Em cem gramas temos sessenta
calorias. E é fonte de vitamina A, devido a presença de carotenóides, vitamina
C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas quantidades de minerais
como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o equilíbrio da homocisteína no
sangue prevenindo doenças cardiovasculares. E as vitaminas A e C têm função
importante no sistema imune. O alho-poró possui composto como a alicina, que
tem efeito antibacteriano, antiviral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os
radicais livres produzidos pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o brócolis e a couve. Esse composto auxilia na prevenção de
problemas de saúde relacionados com aumento do stress oxidativo e inflamação
crônica de baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças
cardiovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de consumo
diário de alho-poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de vegetais
frescos por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada
por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas
do sangue, encarregado do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão
a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes, O
primeiro passo para combater a anemia é adotar uma nova dieta alimentar.
Humor
O sujeito estava no fundo do bar, triste arrasado, com um copo cheio de bebida,
quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O
cara chega até a mesa dele, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o
resto no sujeito e grita:
- Fala alguma coisa, cachorro! Fala logo antes que eu te arrebente!
E o sujeito, com muita calma e triste, responde:
- Hoje não é mesmo o meu dia de sorte. Estou aqui arrasado completamente,
pensando em me suicidar com este copo de veneno e chega esse palhaço, bebe
metade do meu veneno e ainda joga o resto fora... Francamente, assim realmente
não dá!
***
A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo mundo e enviou uma carta para o
representante de todos os países a pergunta: Por favor, diga honestamente qual é
a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo?
A pesquisa foi um sucesso:
- Todos os países europeus não entenderam o que era “escassez”.
- Os países africanos não sabem o que é “alimentos”.
- Os cubanos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era “opinião”.
- Os argentinos mal sabiam o significado de “por favor”.
- Os norte-americanos nem imaginam o que significa “resto do mundo”.
- O Congresso Brasileiro está até hoje debatendo sobre o que será “honestidade”.
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Jornada do Patrimônio em
São Luiz do Paraitinga
São Luiz do Paraitinga estará participando da jornada do patrimônio 2017.
O evento que acontece de 14 a 20 de agosto é dedicado a reflexão do patrimônio
(histórico, cultural, artístico, paisagístico, ambiental, etc.) promovendo atividades
de visitação a prédios históricos, apresentações artísticas, além de palestras e prosas.
Confira a programação das atividades da Jornada do Patrimônio 2017
14 a 20 de agosto: City Tour com os alunos da rede municipal de ensino
19 de Agosto – Sábado
10h00 – Palestra “A Reconstrução Participativa do Patrimônio Histórico de São
Luiz do Paraitinga após a catástrofe de 2010″ com Cristiane Bittencourt e Natalia
Moradei
Local: Centro Turístico e Cultural Nelsinho Rodrigues
14h00 – Café com Prosa “Saberes da paisagem: Nosso patrimônio comum”
Local: Casa Oswaldo Cruz
20h30 – Apresentação da Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
21h30 – Show com a Banda Los Cunhados
Local: Coreto Elpídio dos Santos
20 de Agosto – Domingo
15h00 – Retreta da Corporação São Luiz de Tolosa
Local: Coreto Elpídio dos Santos
LOCAIS PARA VISITAÇÃO – Entrada gratuita
Dias 19 e 20 de agosto – das 09h00 as 18h00
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL – Praça Dr. Oswaldo Cruz nº 03 – Centro
IGREJA MATRIZ DE SÃO LUÍS DE TOLOSA – Praça Dr. Oswaldo Cruz s/n –
Centro
IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – Largo do Rosário – Centro
CASA DR. OSWALDO CRUZ – Rua Dr. Oswaldo Cruz – Centro
CAPELA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS – Rua Coronel Domingues de Castro – Centro
MERCADO MUNICIPAL Rua Coronel Manoel Bento – Centro
CENTRO TURISTICO E CULTURAL “NELSINHO RODRIGUES” – Rua Coronel Domingues de Castro nº 33 – Centro

Mensagens
A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver
com harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há
apenas um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos
da melhor maneira possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo
bons votos e cooperando com o progresso de outros, nós próprios crescemos
como indivíduos. No entanto, se um ator se considerar o próprio diretor geral e
quer controlar a peça da vida, bem como os outros atores, muitos danos podem
ser causados.
***
Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara de
outras. Dizem que o “santo” de uma não combina com o “santo” da outra, que é
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que
queremos ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e
disfarçando o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se outra, um desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão
curta, certamente não vale a pena insistir.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar. Sendo
alvo de zombarias, se trona extremamente tímida. Sendo vítima de humilhações,
adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerâncias, aprende a ser impaciente.
Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser honesta. Vivendo em ambiente
seguro, se sente capaz. Recebendo incentivo, desenvolve a sua alta confiança. Vivendo em positivismo e amizade, aprende a amar. Você vivendo com serenidade,
seus filhos crescerão com mente sadia e tranqüila.
Pensamentos, provérbios e citações
O desapontamento é a babá da sabedoria.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
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.
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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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade 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 Setembro, 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 comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.:
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.
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Áreas de esporte e lazer do
Reino e Barra Velha serão
revitalizadas pela Prefeitura
de Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela
revitalizará duas áreas de
esportes e lazer localizadas nos bairros Reino e
Barra Velha. A iniciativa,
que atende reivindicações
antigas dos moradores, foi
anunciada pelo prefeito
na noite de terça-feira, 15,
durante reuniões nos bairros. O investimento está
estimado em aproximadamente R$1 milhão.
Na primeira reunião, Márcio Tenório foi recebido
por moradores do Reino
no campo de areia que será
transformado. Nesse encontro o prefeito apresentou à comunidade o projeto inicial de revitalização
proposto pelo governo
municipal, que prevê instalação de grama sintética
no campo, arquibancada
coberta, iluminação de
LED, reforma do vestiário, construção de banheiro, troca do alambrado e
da rede superior.
Já na Barra Velha, no
Campo do Leandro, o prefeito também apresentou
o projeto inicial da revi-

talização da atual área de
lazer e de cultura. O novo
equipamento terá revitalização do entorno da área
e também instalação de
grama sintética no campo,
arquibancada coberta, iluminação de LED, reforma
do vestiário, construção de
banheiro, troca do alambrado e da rede superior.
Durante as reuniões, após
a aprovação do projeto
inicial pelos moradores, o
prefeito explicou os próximos passos da iniciativa,
que agora será encaminhada para processo licitatório, no qual será escolhida,
conforme orientação da
legislação, a empresa que
ficará responsável pelas
obras.
Na ocasião o prefeito reafirmou que sua gestão terá
participação popular e que
consultará a população sobre projetos da prefeitura.
“Queremos fazer em parceira com vocês”, afirmou
Márcio Tenório, destacando que “a riqueza da cidade tem que ser levada aos
bairros”, referindo-se aos

investimentos realizados
e outros programados para
os bairros.
O prefeito falou ainda da
geração de emprego na
cidade por meio de obras
e investimentos em andamento e programados para
2018. Tenório adiantou
que pretende levar calçamento a mais de 150
ruas do município e que
nos próximos meses deverá anunciar uma lista
de obras que deverão ser
iniciadas no primeiro semestre de 2018, com o objetivo de proporcionar melhorias aos bairros e gerar
mais empregos na cidade
com o aproveitamento da
mão de obra local.
Acompanharam o prefeito nas duas reuniões: José
Roberto de Jesus, o Beto
de Mazinho, secretário de
Esporte e Lazer; Katzumi
Hoyer, o Tchumi, secretário de Planejamento Urbano, Obras e Habitação;
Flávio Cesar da Silva, diretor de Esportes e Wagner
Rogério Silva, diretor de
Obras Públicas.

Meio Ambiente reúne ONGs
de Ubatuba
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No dia 18 começa o XXI
NEW FEST DANCE DE
CAMPOS DO JORDÃO

Nos dois próximos finais de semana, Campos
do Jordão recebe um dos
mais importantes festivais
de dança do país.
São Workshops, oficinas e
apresentações para que os
bailarinos amadores aprimorem seus movimentos,
propostas coreográficas e
troquem experiências com
os demais participantes.
No Festival, os bailarinos
se apresentarão nas modalidades: Clássico, Moderno, Jazz, Contemporâneo,
Estilo Livre, Repertório,
Dança Folclórica, Sapateado, Street Dance, Dança
do Ventre e Dança Gospel,Dança Inclusiva e Dança da 3ª Idade e Dança
de Salão. Um verdadeiro
show de beleza, magia e
entretenimento, pois estes

desenvolvidos no município e integrar a atuação de
ambos no setor.
Durante o encontro, que
contou com a presença do
prefeito Sato, foram discutidos vários assuntos,
dentre eles, saneamento básico, coleta de lixo,
desmatamento e educação
ambiental. Segundo Cardozo, a intenção é desenvolver um trabalho conjunto e sólido junto com as
ONGs. “Foi uma reunião
super produtiva e positiva.

Notei e fiquei muito feliz
com a vontade de todos
de fazer uma Ubatuba melhor”, avaliou Cardozo.
Participaram
representantes das ONGsAlma
Vira-Lata, Formigas de
Ubatuba, Coco e Cia, Educação Ambiental Flor do
Oceano, Super Ecológico,
Associação Cunhambebe,
APPRU, Terra do Guaiamum, Instituto da Árvore,
Instituto Argonauta, Fundação Pró Tamar e Informar Ubatuba.

TUTO CULTURAL RV
PROMOÇÕES, estabelecida há mais de 25 anos,
sediada em São Paulo,
totalmente direcionada à
Dança realizando festivais
e mostras na capital, no interior de São Paulo como
também em outros Estados. Tem como objetivo
promover o intercâmbio
de dança, mantendo um
grupo de bailarinos, proporcionando-lhes aperfeiçoamento técnico artístico,
familiaridade com o palco
através de bolsas de estudos nacionais e internacionais, que lhes dará qualidade técnica profissional
para que após este estágio
consigam ingressar nas
companhias de dança tanto no Brasil como no exterior.

PAE de Ubatuba leva
empresários para Fórum
Empresarial sobre
“desafios do crescimento”
No dia 22 de agosto, 35
empresários de Ubatuba
poderão participar de um
Fórum Empresarial sobre
“desafios do crescimento”,
promovido pelo Sebrae. A
palestra é exclusivamente destinada a empresas e
permite apenas um participante inscrito por CNPJ.
Haverá uma van que sairá
de Ubatuba às 6 horas da
manhã e vai aguardar os
participantes até o final do
evento, que acontece das

Responsáveis pelas Organizações
Não
Governamentais
(ONGs)
ambientais de Ubatuba
reuniram-se com representantes da Prefeitura na manhã da terça-feira, 08, no
Teatro Municipal. Devido à nomeação de Wilber
Cardozo frente aos trabalhos da pasta de Meio Ambiente, a pedido do prefeito Délcio Sato (PSD), a
iniciativa faz parte da estratégia do novo secretário
para conhecer os trabalhos

grupos com suas famosas
performances desafiam a
lei da gravidade, enchendo
os olhos do espectador.
Além disto, o evento contará com profissionais famosos abrindo cada noite
e um corpo de jurados com
os mais renomados nomes
da dança nacional.
O XXI NEW FEST DANCE DE CAMPOS DO
JORDÃO recebe grupos
vindos de São Paulo, capital, interior e litoral, Goiânia-GO, Fortaleza – CE,
Rio de Janeiro, entre outros.
Este é um dos maiores
eventos de Dança do país
em número de bailarinos,
em média mais de 5000
pessoas, apresentações e
coreografias.
A promoção é do INSTI-

9h às 13h, em São José dos
Campos.
As inscrições são gratuitas
e devem ser feitas junto ao
Posto de Atendimento ao
Empreendedor (PAE) do
Sebrae, que fica na Prefeitura de Ubatuba (rua Dona
Maria Alves, 865 – Centro) tanto presencialmente,
das 9 às 16 horas. É importante estar com o número
do CNPJ no ato da inscrição. Pense fora do negócio
O palestrante será Fred

Rocha, considerado um
dos maiores especialistas em varejo do Brasil.
Discorrendo sobre o tema
“pense fora do negócio”,
ele busca estimular os empreendedores a buscarem
novas práticas e a ampliarem sua visão do próprio
negócio.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
do PAE (12) 3834-1055 ou
pelo email: pae@ubatuba.
sp.gov.br

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que encontra-se aberta a
Licitação na modalidade CONVITE nº 07/2017, Processo nº 33/2017, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Informática. Abertura da Sessão Pública dia 28/08/2017 às 08:00 horas. Os interessados poderão
retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia
25/08/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone:
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br .
RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000
Tel: (12) 3676-1600
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Taubaté seleciona
empresa para Plano
Municipal de Recuperação
da Mata Atlântica

A Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté vai contratar uma empresa para o
desenvolvimento do Plano
Municipal de Conservação
e Recuperação da Mata
Atlântica.
Para isto, foi divulgado o
pregão presencial 202/17.
A abertura dos envelopes
está prevista para o dia 25
de agosto e o teto do certame é de R$ 130 mil.
O diagnóstico deve apontar a caracterização e
análise das vantagens e
limitações existentes no
território municipal em
relação à Mata Atlântica. Também deverão ser
identificados aspectos positivos (facilitadores) e negativos (dificultadores) da
proteção da Mata Atlântica, nos âmbitos interno e

externo ao município. O
estudo prevê ainda a verificação das possibilidades
futuras de conservação
dos remanescentes florestais e recuperação de áreas
degradadas.
A Lei Federal nº 11.428/06,
da Mata Atlântica, determina que os municípios
devem assumir sua parte na proteção da floresta
através de instrumentos
como o Plano Municipal
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), que reúne e
normatiza os elementos
necessários à proteção,
conservação, recuperação
e uso sustentável da Mata
Atlântica. A elaboração e
implementação do PMMA
deverá ser efetivada em
cada município desse

Bioma pelas Prefeituras e
Conselhos de Meio Ambiente.
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a
Mata Atlântica faz parte
da realidade urbana de
3.429 municípios brasileiros e essa floresta influencia a qualidade do ar
e da água, a regulação do
clima e a saúde do solo.
Também é fonte de recursos e matérias-primas
essenciais à economia do
país, para atividades como
a agricultura, a pesca, o
turismo, a indústria e a
geração de energia. Em
Taubaté, o último levantamento, realizado em 2015,
indicava que existia um
remanescente de 6% da
vegetação original.

Municípios

18 de agosto de 2017

Audiências públicas debatem
pagamento da carga
suplementar dos professores
adjuntos da Prefeitura
de Caraguatatuba

O projeto de lei que altera a carga suplementar dos
professores adjuntos I e II
da Prefeitura de Caraguatatuba será discutido em
duas audiências públicas
nesta quinta e sexta-feira
(17 e 18/8), às 16h e às
18h30, respectivamente,
na Câmara Municipal, no
Centro.
O projeto de autoria do
prefeito Aguilar Junior
visa disciplinar a base de
cálculo e incluir o pagamento da carga suplementar aos professores em
substituição de classe nos
afastamentos de licençagestante, adotante, paternidade, acidente em serviço e licença-prêmio e no
período do recesso, além
de revogar o entendimento
que não a considerava uma
vantagem pecuniária.
De acordo com o secretário de Administração, Ricardo Romera, o pagamento da carga suplementar
à categoria corrigirá uma
distorção que se arrasta
há anos. “A proposta é o
reconhecimento do trabalho do professor adjunto.

Essa é mais uma promessa
de campanha cumprida do
prefeito Aguilar Junior”,
reconhece.
Se aprovado, a jornada dos
professores adjuntos I e II
será ampliada sempre que
houver a necessidade de
substituição, fazendo jus à
jornada do cargo em substituição. Com isso, a base
de cálculo a título de carga
suplementar será sobre o
vencimento base do cargo
de origem e nunca superior ao valor da hora-aula
do substituído, acrescidas
das vantagens permanentes do cargo de origem estabelecidas em lei.
Quando os profissionais
do magistério em substituição a título de carga suplementar forem afastados
de acordo com as licenças
previstas no Estatuto do
Servidor, terão os vencimentos limitados à carga
horária de origem do cargo.
Além disso, os professores
em substituição de classe
que forem afastados por
licenças maternidade, adoção, paternidade, acidente

de trabalho e por motivo
de doença em pessoas da
família, além do vencimento base e vantagens
permanentes do cargo de
origem, receberão também
a carga suplementar no
período do referido afastamento.
As horas prestadas a título
de substituição serão devidas se efetivamente cumpridas, não incorporando
ao vencimento do servidor. O parágrafo 4º do Artigo 87 da Lei 2.065/2013
que não considerava a carga suplementar vantagem
pecuniária foi revogado.
A Câmara Municipal fica
Av. Frei Pacífico Wagner,
830 – Centro. O telefone é
o (12) 3897-2525.
Audiências públicas sobre
o pagamento da carga suplementar dos professores
adjuntos I e II da Prefeitura de Caraguatatuba
Dias
Quinta-feira (17/8) – 16h
Sexta-feira (18/8) – 18h30
Local: Câmara Municipal/
Av. Frei Pacífico Wagner,
830 – Centro
Telefone: (12) 3897-2525

Iniciada no sábado, 12 de
agosto, a Festa Gastronômica do Cordeiro Serrano de Cunha continua,
até 10 de setembro, nos
fins de semana e feriados,
nos restaurantes da cidade: Delícias na roça (12-

3111-1578), dO Gnomo
(12-99734-8869),
Drão
(12-3111-1326), Hotel Fazenda São Francisco (123119-6135), Lazer na Serra (12-3111-2707), Quebra
Cangalha (12-3111-2391),
Raízes Bistrô (12-99668-

8790), São Miguel (123111-5287) e Veríssima
Bistrô (12-99634-7919).
Informações:
Cunhatur
(12-3111-2634). Realização: Cunhatur. Apoio: Prefeitura de Cunha-Secretaria de Turismo e Cultura.

Festa gastronômica
do cordeiro serrano
de Cunha continua
até 10 de setembro

