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Prefeitura de Pinda
divulga edital para

concessão de bolsas 
de estudo para ensino 

superior

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está divulgando 
o edital de chamamento 
para concessão de bolsas 
de estudo para o Ensino 
Superior, na modalidade 
tecnologia, licenciatura e 
bacharelado, em cursos 
presenciais ou não pre-

senciais, reconhecidos 
pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura, nas 
áreas de biológicas, exatas 
e humanas. Serão disponi-
bilizada dez bolsas, inte-
grais e no valor do curso. 
A redução do número de 
bolsas se dá devido ao or-

çamento disponível para 
este ano. 
As inscrições dos interes-
sados devem ser realizadas 
somente nos dias 30 e 31 
de março, no Departamen-
to de Assistência Social da 
Prefeitura, que fica na rua 
Euclides Figueiredo, 94, 
bairro do Cardoso, das 8h 
às 11h30 e das 13h às 16h.
O resultado será divulgado 
no site oficial da Prefeitu-
ra, no dia 25 de abril. O 
edital completo com to-
das as informações pode 
ser conferido no site da 
prefeitura: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

Seja um voluntário nas 
escolas de Tremembé

Você já pensou em fazer 
parte da Educação da sua 
cidade? Essa é a oportuni-
dade!
A Secretaria Municipal de 
Educação de Tremembé 
convida a todos para par-
ticipar da campanha “Seja 
um voluntário da escola”.
Procure uma escola mais 

próxima de sua casa e ca-
dastre-se! Não é necessá-
rio ter experiência ou for-
mação acadêmica.
Venha compartilhar…
Seu tempo… Suas histó-
rias… Sua energia… Seus 
talentos… Suas habilida-
des… Sua boa vontade…
A Educação precisa de to-

dos! De mãos dadas nos-
sos alunos vão mais longe!
Para maiores informações 
procure a secretaria das 
escolas municipais ou a 
Secretaria Municipal de 
Educação.
12-3674-2145/3672-2537
Praça Jorge Tibiriçá, nº 
93- Centro. Tremembé-SP

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté
promove Seminário 

“Água Residual”

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Água 2017, a 
Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura de 
Taubaté irá promover no 
dia 21 de março (terça-fei-
ra), das 19h às 22h, o Se-
minário “Água Residual”, 
no auditório da ECASE/
Unitau.
Os interessados devem 
comparecer ao local às 
19h para credenciamento 
e a abertura oficial será às 
19h15.
Na sequência da programa-

ção, às 19h30 acontecerá a 
primeira palestra intitulada  
“Os desafios do Sanea-
mento Básico no Brasil 
– avanços e benefícios 
sociais” ministrada por 
Rubens Filho do Instituto 
Trata Brasil.
Logo após, às 20h30, o 
Prof. Dr. Marcelo Targa, 
Coordenador do Progra-
ma de Pós-Graduação  
em Ciências Ambientais 
da Universidade de Tauba-
té irá ministrar a pales-
tra “Qualidade da Água 

na Bacia do Rio Una”. O 
evento termina com deba-
tes.
O Seminário é gratuito e 
aberto ao público que re-
ceberá certificação online.
Mais informações pelo te-
lefone 3625-5023.
SERVIÇO:
Local: Auditório ECASE/
UNITAU
Endereço: Rua Expedicio-
nário Ernesto Pereira, nº 
99/Centro Taubaté – S.P.
Data: 21 de março de 2017
Horário: das 19h às 22h

Corpo de Baile de
Caraguá realiza oficina 
e espetáculo em Pinda

Pindamonhangaba recebe, 
neste domingo (19), uma 
oficina e uma apresenta-
ção do Corpo de Baile de 
Caraguatatuba, no Tea-
tro Galpão. Ambas serão 
gratuitas e fazem parte da 
parceria entre a Prefeitura, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, e o Gover-
no do Estado, por meio do 
Circuito Cultural Paulista, 
que completa 10 anos em 
2017.
Com entrada gratuita, a 
apresentação está mar-
cada para as 20 horas. O 
espetáculo “Colcha de 
Retalhos” relata o olhar 
que o homem lança so-
bre o mundo que o cerca 

e sobre si mesmo. Inspi-
rado em Platão e Schope-
nhauer, o espetáculo trata 
da contemplação como  
forma de transformação de 
si mesmo e no mergulho 
interior para a significação 
do mundo. “Colcha de Re-
talhos” propõe um relato 
intrínseco da importância 
do ser individual no con-
junto sociedade.
O espetáculo de dança tem 
classificação livre e 40 mi-
nutos de duração.
A direção geral é de Cris-
tina Neves. Concepção 
Coreográfica: Cristi-
na Neves e companhia. 
Orientação artística (con-
cepção da obra): Lara Pi-

nheiro. Light designer: 
Cristian Rocha. Adereços 
e Figurino: Companhia.  
Elaboração Audiovisual: 
Mayara Neves. Produção: 
Valdinei Silva. Elenco: 
Cristian Rocha, Valdi-
nei Silva, Elisa Venâncio, 
Barbara Detusk, Samantha 
Delfino,Ysadora Dias e 
Octávio Polletii.
Oficina de dança 
Ainda no domingo 
(19), a Companhia re-
alizará uma oficina de 
dança contemporânea,  
voltada para bailarinos da 
cidade. A participação será 
gratuita, a partir das 15 
horas, também no Teatro 
Galpão. 
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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.

Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode ser um 
fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos ossos. Alguns 
deles merecem especial atenção, pois são componentes chaves para o processo, 
como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O cálcio está presente nos leites, 
queijos, iogurtes, brócolis, couve-manteiga, soja, tofu feijões, peixes (lambari, 
manjuba, pescada e sardinha), gergelim, sementes de chia, farinha de amaranto 
e quinua). O magnésio está presente nos cereais integrais, nas carnes, nas ole-
oginosas e nas verduras escuras. A principal fonte de vitamina D é a exposição 
ao Sol, mas na dieta é encontrada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha 
e atum), no fígado bovino, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. 
Além disso, estudos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também 
influencia positivamente a formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leites e seus derivados. Então, como 
proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar outros alimentos 
como pecados, alimento solúvel à base de soja, tofu, couve-manteiga, brócolis, 
feijões, sementes de chia, quinua, além de evitar alimentos que impedem a ab-
sorção desses minerais, como o excesso de fibras nas refeições ricas em cálcio 
e o excesso de bebidas industrializadas, como os refrigerantes. Alguns pacientes 
toleram o consumo de queijos e iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Museu de Louvre, em Paris, dian-
te de um quadro de Adão e Eva no Paraíso.
E o francês diz:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela é alta e magra, ele másculo e bem cuidado. 
Devem ser franceses!
E o inglês retruca:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios e reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro se explica:
- Discordo totalmente de vocês! Olhem bem, eles não têm roupas para vestir, não 
têm casa para morar, só têm uma maçã pra comer e ainda dizem que estão no 
Paraíso! Só podem ser brasileiros!
***
Dois amigos se encontram depois de muitos e muitos anos:
- Caramba Maurício! Como é que você vai rapaz? Que você fez da vida em todos 
esses anos?
- Ah! Vou indo Luiz. Eu casei, tive filhos, mas me separei e já foi feita até a par-
tilha dos bens.
- E as crianças? 
- Bem, o Juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu.
- E então elas ficaram com a mãe?
- Não, na verdade elas ficaram com o nosso advogado...
***
A avó pergunta pra neta:
- Netinha, como é mesmo o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer, vovó...
***
Ao ver a filha saindo pra uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora mamãe! Ou uma coisa ou outra...

Mensagens 

Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, qualquer 
que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se observar, os que estão 
acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posi-
ção de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim você 
poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E dessa 
maneira poderá ajudar melhor uns e outros.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resol-
vidos com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados 
populares. Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz 
vi um homem que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimen-
tos alheios. Os menos egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem 
injustiçados.
***
Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A 
vida, a esperança e o sucesso que estão neles, estão também com você. Com 
pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá progresso que não refluirá 
jamais. Dê a seu coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as 
forças da vida, o tempo e as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um 
sorriso. Faça uma imagem positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está 
acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega e deixamos de observar todas as coi-
sas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos estão 
tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apena olhar. É 
preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.

Pensamentos, provérbios e citações

Um defeito meu é não ver maldades nas pessoas.
Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Se quiseres prever o futuro, estude o passado.

MISCELÂNEA
COMUNICADO: Telefone da Prefeitura 
de São Bento do Sapucaí está inoperante

A Prefeitura da Estância Climática São Bento do Sapucaí informa que 
devido a queda de um raio, ocorreu a queima do modem/PABX do tele-
fone (12) 3971-6110. A previsão para o reestabelecimento do telefone é 
para às 13h do dia 16/03 (quarta-feira).
Contamos com a compreensão de todos.

Pedreiro – Locação de Obra – Módulo I
em São Luiz do Paraitinga

Inscrições Abertas: Antiga Cadeinha, Catuçaba
Idade minima: 18 anos
Número de Participantes: 
16 participantes no máximo
Local: Chácara da Dª Maria – 
Propriedade Maria José Vaz Monteiro
Data: 28/03 a 30/03
Horário do Curso: 08h00 às 17h00                      Maiores Informações: 3671-6214

INFORMÁTICA : ACESSASP – SÃO LUIZ DO PARAITINGA
  
O Programa de inclusão digital do Governo do Estado de São Paulo oferece acesso 
grátis à internet e conteúdos digitais que contribuam para o desenvolvimento pes-
soal, profissional e comunitário por meio da inclusão digital.

O que é preciso para usar os computadores nos Postos AcessaSP?
Para utilizar os computadores dos Postos AcessaSP basta se cadastrar. O cadastro 
é feito na hora, nos próprios Postos, bastando apresentar o RG. Usuários entre 12 e 
15 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis, e menores de 12 anos só 
podem utilizar os Postos AcessaSP acompanhados dos pais ou responsável.

Posto São Luiz do Paraitinga
Posto implantado em parceria com a Prefeitura Municipal

Endereço: Rua Cônego Costa Bueno, 04 – Centro [Biblioteca]
Horário: Segunda a sexta das 8 as 15h
Telefone: (12) 3671-7000

Biometria deve
chegar a todos os
eleitores até 2020

Segundo o TSE, para as 
eleições de 2018, pelo me-
nos 80 milhões de pessoas 
aptas a votar devem estar 
registradas pelo sistema 
biométrico 
     O presidente do Tri-
bunal Superior Eleito-
ral (TSE), Gilmar Men-
des, disse nesta segunda 
(13/03) que todos os elei-
tores devem estar cadas-
trados no sistema biomé-
trico - pelas impressões 
digitais - até 2020. Segun-
do o ministro, para o pleito 
do próximo ano, pelo me-
nos 80 milhões de pessoas 
aptas a votar devem estar 
registradas pelo novo sis-
tema. “Certamente vamos 
concluir todo esse trabalho 
para as eleições de 2020”, 
enfatizou ao falar sobre o 
tema no Tribunal Regio-
nal Eleitoral de São Paulo 

(TRE-SP).
     O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE/SP) iniciou 
no dia 13 de março o re-
cadastramento biométrico 
obrigatório em 79 muni-
cípios, totalizando 933,8 
mil eleitores. Atualmente, 
mais de 6,5 milhões dos 
aptos a votar no estado 
estão registrados no novo 
modelo. Para se recadas-
trar, os eleitores devem 
agendar o atendimento 
na página do TRE: www.
tre-sp.jus.br Quem não 
comparecer à revisão nas 
cidades onde biometria 
é obrigatória terá o títu-
lo cancelado. Nas demais 
localidades, os cidadãos 
podem pedir o registro 
voluntariamente. Segundo 
Mendes, a identificação 
pelas impressões digitais 
vai dar mais segurança a 

processos como o de cole-
ta de assinatura para cria-
ção de partidos ou para 
projetos de lei de iniciati-
va popular. “Eu imagino 
que, tanto nos projetos de 
iniciativa popular quanto 
apoiamento de formação 
de partidos, nós teremos 
agora a possibilidade de 
usar esse sistema da assi-
natura digital”.
Fonte: Agência Brasil
Reportagem Daniel Mello
Nota Em Paraibuna, o 
Cartório Eleitoral, situado 
no piso térreo do Fórum 
realiza o atendimento aos 
eleitores (as) paraibunen-
ses, por meio de agenda-
mento no site do TRE ou 
no próprio Cartório Eleito-
ral do município. O cadas-
tro biométrico é feito das 
12h às 18h. Informações: 
3974-3760.
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Caraguatatuba continua em 
estado de atenção em razão 

das fortes chuvas

Plano de Contingência continua 
com a limpeza da cidade e

desobstrução de rios depois 
das chuvas em Campos

do Jordão

Prefeitura de Caçapava 
e vereadores se reúnem 
com OSS Revolução e 

entram em acordo
A Defesa Civil (DC) de 
Caraguatatuba segue em 
estado de atenção por con-
ta das chuvas que atin-
giram a cidade, aliado a 
maré alta.
O Governo Municipal 
de Caraguatatuba alerta 
aos munícipes que estão 
em área de risco para que 
entrem em  contato di-
reto com o atendimento 
de emergência da Defesa 
Civil ou com o Corpo de 
Bombeiros para vistoria 
das casas pelos seguintes 
contatos:
Defesa Civil – 199
Corpo de Bombeiros – 193
No acumulado dos três 
dias, o índice pluviomé-
trico é de 186 milímetros, 
porém, nesta madrugada, 
em uma hora, choveu 160 
milímetros.
 Famílias poderão ser re-
movidas para o Centro Es-
portivo Municipal ou Cen-
tro de Integração e Apoio 
à Pessoa Idosa (CIAPI) 
e estão sendo assistidas 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Social. Vários 
bairros ficaram alagados, 
principalmente na região 
central. Felizmente não há 
vítimas.
Várias equipes da Secre-
taria de Serviços Públicos 
estão trabalhando na deso-
bstrução de vias e rios para 
escoamento da água desde 
1h da madrugada.
 Três equipes da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social estão de plantão e, 
junto com a Defesa Civil, 
atendem aos afetados pe-
las chuvas desde a madru-
gada.
Segundo a Secretaria de 
Educação, várias escolas 
tiveram as aulas suspensas 
nos bairros Jaraguazinho 
(CEI Profa. Maria Ounicie 
Dias Pereira); Gaivotas 
(CEI Severino Vitoriano 
dos Santos e EMEF Pro-
fª Maria Moraes de Oli-
veira); Cantagalo (EMEF 
João Thimóteo do Rosá-
rio); Poiares (EMEF Prof. 

A Prefeitura de Campos 
do Jordão continua desde 
quinta-feira (9 de março) 
com as ações de limpeza 
da cidade depois das fortes 
chuvas.
Até o dia 7 de abril, toda 
as equipes das Secreta-
rias de Serviços Públicos, 
Meio Ambiente, Agricul-

Nos últimos dias funcio-
nários da OSS Revolução 
(Organização Social Saú-
de), terceirizada que ope-
ra os PSFs (Estratégias 
de Saúde da Família) de 
Caçapava se manifestaram 
por falta de pagamento 
dos benefícios e algumas 
unidades estiveram aten-
dimento limitado.
Em busca de uma solução 
efetiva reuniram-se na tar-
de desta terça-feira,14, a 
equipe executiva da pre-
feitura, vereadores e os 
responsáveis da OSS Re-
volução, visando buscar a 
regularização do serviço 

João Baptista Gardelin); 
Pegorelli (EMEF Masako 
Sone); Jetuba (EMEF Pro-
fª. Maria Thereza de Sou-
za Castro); Casa Branca 
(CEI Profª. Maria Apare-
cida Aranha Chodounsky, 
EMEF Prof. Luis Silvar 
do Prado e EMEF Oswal-
do Ferreira); Olaria (CEI 
Maria Aparecida Pires de 
Menezes);  Massaguaçu 
(CEI Profª. Estér Nunes) e 
Tinga (CIDE Tinga).
 De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, o acesso da 
Unidade Básica de Saú-
de (UBS) do Jetuba ficou 
com problemas. O aces-
so à UBS Casa Branca 
também está alagado. O 
CAPS Centro está com va-
zamentos e o atendimento 
foi interrompido.
Muitos funcionários de 
diversos setores não con-
seguiram chegar ao traba-
lho e o atendimento está 
prejudicado. Alguns médi-
cos também não puderam 
chegar para o expediente. 
Mas a Secretaria de Saúde 
contou com a colaboração 
do diretor da Divisão de 
Assistência à Saúde e do 
coordenador da UPA, João 
Moretti, como médicos 
plantonistas no local. O se-
cretário de Saúde, Amauri 
Toledo, afirma que, caso 
necessário, serão convo-
cados mais médicos para 
atendimento no local.
Não haverá atendimento 
no Pat Caraguatatuba nes-
ta quarta-feira em razão 
dos alagamentos.
A Rodovia dos Tamoios 
foi interditada em cinco 
pontos e deve ser total-
mente liberada no período 
da tarde para ambulâncias. 
Em casos de emergência, 
a Concessionária Tamoios 
fará a liberação destes veí-
culos antes.
Há complicações na região 
do Jetuba pela SP-55 e 
também na Oswaldo Cruz 
(que liga Taubaté a Uba-
tuba). As empresas con-
cessionárias Bandeirante 

tura, Sidec, Defesa Civil e 
Guarda Municipal estarão 
mobilizadas para deixar a 
cidade em ordem.
Além de lavar as ruas, 
as equipes estão tiran-
do a lama acumulada 
embaixo das pontes no  
Rio Capivari e em outros 
córregos da cidade, para 

prestado à população e 
também aos funcionários 
da contratada.
O prazo limite para OSS 
Revolução implementar e 
entregar os serviços e so-
luções é até 10 de abril de 
2017, prazo limite da noti-
ficação enviada no dia 23 
de fevereiro de 2017. Na 
reunião a empresa assi-
nou um termo de conduta, 
se comprometendo com a 
entrega das soluções, do-
cumentos e recibos, para 
comprovação. O acordo 
entre as partes contempla 
o repasse da prefeitura do 
valor glossado de janeiro 

Energia, Caraguá Luz e 
Sabesp foram acionadas 
para atendimento em lo-
cais onde há ocorrências 
de falta d’água e luz. A 
empresa Praiamar Trans-
portes teve de interromper 
algumas linhas por con-
ta de problemas nas vias. 
Sistemas de telefonia con-
tinuam com problemas.
O prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior, estava 
em Brasília participando 
de reuniões, mas está re-
tornando, imediatamente, 
para acompanhar e apoiar 
as famílias.
Todas as secretarias estão 
apostas para atendimen-
to e o gerenciamento de 
crise está concentrado na 
Secretaria de Comunica-
ção Social. Em casos de 
ruas alagadas e obstru-
ídas, a população pode 
entrar em contato no (12) 
3897-5650. Os pedidos se-
rão encaminhados para as 
equipes da Secretaria de 
Serviços Públicos.
O Fundo Social de Soli-
dariedade já está doações 
de materiais de higiene 
e limpeza neste primeiro 
momento. Todo o mate-
rial pode ser encaminhado 
para todas as secretarias 
municipais, os Centros de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS), igrejas 
católicas e evangélicas, a 
empresa Bracar e o Cara-
guá Praia Shopping.
Previsões - De acordo com 
previsão mais atualizada 
do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáti-
cos (CPTEC), para quarta, 
quinta e sexta-feira (15, 16 
e 17/03, existem pequenas 
probabilidades de chuvas 
e o tempo deve ficar aber-
to. Mas, durante o sábado 
e domingo (18 e 19/03), 
a previsão volta a ser de 
aumento de nebulosidade 
e baixo acumulo de chu-
vas isoladas. A pausa nas 
precipitações está prevista 
para a próxima segunda-
feira (20/03).

evitar novos alagamen-
tos. Como a ajuda pre-
tendida do Batalhão de  
Pindamonhangaba ain-
da não foi autoriza-
da, pelo Ministério  
da Defesa, a Prefeitura 
está fazendo o trabalho 
por conta própria, visando 
atender à população.

e fevereiro deste ano, na 
data do dia 15 de março 
(quarta-feira), em contra-
partida a empresa compro-
meteu-se a regularizar a si-
tuação nos PSFs e também 
com seus funcionários (sa-
lários e benefícios).
Com o compromisso de 
garantir a saúde para a po-
pulação, a Prefeitura de 
Caçapava acordou que, 
caso não seja executado 
o acordo, tomara todas as 
providências jurídicas ne-
cessárias para preservar o 
atendimento à população e 
os salários de seus funcio-
nários.

Encontro entre
Prefeitura de Pinda e 
agentes culturais tem 

saldo positivo

Na segunda-feira (13), a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação 
e Cultura, e Departa-
mento de Cultura, reali-
zou o evento “Diálogo 
Cultural”, um encontro 
com agentes culturais  
da cidade. Essa foi uma 
oportunidade para os ar-
tistas e arte-educadores 
participarem da constru-
ção da identidade cultural 
da cidade, por meio de su-
gestões, críticas e também 
para tirarem suas dúvidas.
Durante o encontro, o pre-
feito Dr. Isael Domingues, 
o secretário de Educação 
e Cultura, prof. Júlio Val-
le e o diretor de Cultura, 
Alcemir Palma, estiveram 
a disposição dos agentes 
culturais para dialogar so-
bre diversos temas propos-
tos, sem uma pauta prévia 
definida.
Os artistas levantaram 
pontos bastante relevantes, 
como a inclusão de mani-
festações artísticas junto 

às escolas municipais e a 
utilização do Bosque da 
Princesa e outros espaços 
públicos como palco de  
projetos culturais. Tam-
bém questionaram a pos-
sibilidade da realização 
de outros encontros como 
este, mensalmente, o que 
foi uma oportunidade para 
o Departamento de Cul-
tura reforçar a importân-
cia da participação desses 
agentes culturais junto 
ao Conselho Municipal 
de Cultura, que é um dos 
principais meios de parti-
cipação da sociedade na 
formação das políticas pú-
blicas culturais.
De acordo com o diretor do 
Departamento de Cultura, 
Alcemir Palma, um dos 
principais pontos para o  
desenvolvimento do traba-
lho de fomento à cultura 
na cidade é levar a comu-
nidade a utilizar, da me-
lhor maneira, os equipa-
mentos culturais que hoje 
já estão sendo oferecidos, 
como o Teatro Galpão, os 

pólos do Projeto Guri, as 
seis bibliotecas públicas 
municipais e o CEU das 
Artes.
“Achei o encontro po-
sitivo! Foi uma oportu-
nidade para ouvirmos, 
para falarmos e também  
para pontuarmos o que 
vem sendo feito. Nosso 
objetivo é solidificar as 
políticas públicas de cul-
tura e fortalecer os equi-
pamentos culturais do 
Departamento”, afirmou o 
diretor.
Em tempos de responsabi-
lidade com os gastos públi-
cos e de orçamento enxuto, 
dentro das prioridades do 
Departamento de Cultura, 
segundo o diretor Alcemir, 
estão a realização de ações 
artísticas nos equipamen-
tos culturais, bem como 
levar para a população  
oficinas de média e longa 
duração, para uma for-
mação mais completa em 
diversas modalidades ar-
tísticas, entre outras ini-
ciativas.
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Prefeitura de Caraguatatuba 
esclarece sobre divulgação 
de falsas vagas de emprego

A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa que qual-
quer notícia relacionada 
a contratações é falsa. O 
site chamado estousaben-
do.com está disseminando 
boatos sobre a contratação 
de 276 vagas para a prefei-
tura em diversos setores. 
Essa informação não pro-
cede.
 Infelizmente, a matéria do 
site estousabendo.com é 
cheia de informações en-

ganosas e, apesar de não 
citar o nome de alguma 
cidade, o link desta notí-
cia falsa está sendo muito 
compartilhada por muní-
cipes usuários de redes 
sociais.
 Alertamos também que 
o site estousabendo.com 
está divulgando diversas 
matérias sobre vagas em 
outras empresas que estão 
instaladas dentro e fora do 
país, com divulgação de 

matérias em outros idio-
mas.
 As informações sobre 
vagas de emprego que 
estão realmente ligadas 
a Caraguatatuba sem-
pre são divulgadas pelo 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT)  
e publicadas no site 
da Prefeitura de Ca-
raguatatuba, no link  
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc/

Prefeitura de Caçapava 
promove curso gratuito 

de páscoa

A Prefeitura Municipal 
de Caçapava através do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, promoverá o curso 
Básico de Páscoa, no pe-
ríodo de 27 de março a 5 
de abril. Serão atendidas 
24 pessoas, sendo 12 por 
turma.
As aulas serão ministradas 
no Fundo Social de Soli-
dariedade. A 1ª turma será 
nos dias 27, 28 e 29 de 

março e a 2ª nos dias 03, 
04 e 05 de abril, todas no 
mesmo horário das 14h às 
16h30.
As aulas têm caráter prá-
tico e os participantes 
aprenderão a preparar e 
montar ovos, bombons e 
colombas pascais. O curso 
é uma ótima oportunidade 
para quem quer uma renda 
extra e aproveitar a épo-
ca da páscoa para vender 

chocolates. As aulas e os 
materiais serão gratuitos.
As inscrições serão re-
cebidas até 23 de mar-
ço, feitas diretamen-
te no Fundo Social de  
Solidariedade (Rua Alber-
to Pinto de Farias nº 280, 
Jardim Julieta). A idade 
mínima é de 18 anos, as 
vagas são limitadas. Infor-
mações pelo telefone: (12) 
3655-6193.


