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A GAzetA dos Municípios

Taubaté promove
2ª etapa de vacinação 

contra a gripe

Pinda abre chamada 
pública para agricultura 

familiar compor
merenda escolar

Feriado em Taubaté mantém 
serviços básicos Encontro reúne artesãos de 

Moreira César

A partir desta semana co-
meça em Taubaté a segun-
da etapa da 19ª Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza. Desta 
vez a campanha vai abran-
ger as gestantes, puérperas 
(mulheres que deram à luz 
recentemente) e crianças, 
além de indígenas.
A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté também 
programou para a próxima 
semana o início da vaci-
nação em comunidades da 
zona rural atendidas por 
equipes de ESF (Estratégia 
de Saúde da Família). Nos 
dias 26 e 27 de abril serão 
atendidas as comunidades 
de Santa Luzia e Pedra 
Negra. Pacientes idosos, 
acamados e com o encami-
nhamento de receitas serão 
atendidos pela equipe do 
Qualist.
O cronograma de vacina-
ção em Taubaté tem sequ-
ência no dia 2 de maio, com 
o atendimento das pessoas 
portadoras de doenças crô-
nicas. Professores devem 

Pindamonhangaba abriu 
a Chamada Pública nº 
01/2017, para a aquisição 
de hortifruti da agricultura 
familiar e do empreende-
dor familiar rural. A ação 
atende o Programa Nacio-
nal de Alimentação Es-
colar (Pnae) e é realizada 
anualmente para compor o 
cardápio da merenda ofe-
recida pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura às 
unidades escolares munici-
pais e estaduais.  
A aquisição de produtos da 
agricultura familiar é esta-
belecida pela Lei 11.947, 
de 2009, e ela exige que 
no mínimo 30% do valor 
repassado aos municípios 
pelo FNDE – Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to da Educação seja utiliza-

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que não haverá ex-
pediente no dia 01 de maio, 
em razão do Feriado Dia do 
Trabalho. A coleta de lixo 
será normal. Já os PEVs 
(Pontos de Entrega Volun-
tária) não terão expedien-
te na segunda mais terça 
funcionarão normalmente 
das 7h às 13h. Os serviços 
essenciais à população não 

Na ultima semana, vários 
artesãos de Moreira César 
se reuniram no Céu das Ar-
tes, no bairro Vale das Acá-
cias, para alinhar as ações 
da “1ª Feira Arteencanto” 
que acontecerá no distrito. 
O evento tem por finalida-
de promover as atividades 

receber as doses da vacina 
a partir do dia 8 de maio. O 
Dia D da campanha de va-
cinação ficou definido para 
13 de maio. A campanha 
está prevista para terminar 
em 26 de maio.
A expectativa é que sejam 
aplicadas em Taubaté um 
total de 83.152 doses da va-
cina. Confira abaixo a rela-
ção dos grupos prioritários. 
Taubaté atingiu 101,95% 
de cobertura vacinal de seu 
público-alvo na campanha 
do ano passado.
As vacinas estão dispo-
níveis nas UBS (Unidade 
Básica de Saúde) Mais In-
dependência, Fazendinha, 
Aeroporto, Gurilândia e 
no Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico) do Mourisco. A 
vacinação nestes postos 
ocorre das 8h às 15h30, de 
segunda a sexta-feira.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.

do na compra de alimentos 
fornecidos pelo empreen-
dedor familiar rural ou pe-
las cooperativas e associa-
ções formadas por famílias 
rurais.
A lei estabelece que a aqui-
sição pode ser feita por 
meio de Chamada Pública, 
assim, não é necessário o 
procedimento da licita-
ção, determinada pela Lei 
8.666/93. Para participar, 
os agricultores indepen-
dentes, cooperativas e 
associações do ramo, de 
produção convencional ou 
orgânica, deverão apresen-
tar a documentação para 
habilitação e Projeto de 
Venda às 9 horas, do dia 28 
de abril de 2017, com aber-
tura dos envelopes para às 
9h30, na Prefeitura Muni-

serão interrompidos:
* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação de 

e a arte desses profissio-
nais.
Organizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
o encontro é uma parceria 
entre o Departamento de 
Turismo, a Coordenadoria 
de Eventos e o Fundo So-
cial de Solidariedade.

Serviço
19ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza
Data: de 18 de abril a 26 de 
maio
Unidades de Saúde
UBS Mais  Independência: 
avenida Independência, 
1.640, Independência
UBS Mais Fazendinha: rua 
Armando de Moura, 50, 
Parque Três Marias
UBS Mais Aeroporto: rua 
Dinorah Pereira Ramos, nº 
363, Parque Aeroporto
UBS Mais Gurilândia: Rua 
Tico-Tico, nº 61, Gurilân-
dia
Pamo Mourisco: Rua Fran-
cisco Escobar, s/n, Jardim 
Mourisco
Grupos prioritários – 
83.152 pessoas
Crianças – 15.294
Trabalhadores da Saúde – 
7.431
Gestantes – 2.829
Puérperas – 466
Idosos com mais de 60 
anos – 29.091
Pacientes com doenças 
crônicas – 28.041

cipal junto ao Departamen-
to de Licitações e Contra-
tos Administrativos.
O edital completo, com 
todas as fichas e documen-
tações exigidas, está no 
site oficial da Prefeitura, 
o www.pindamonhangaba.
sp.gov.br (botão Licitações 
/ Chamamento Público).  
O Departamento de Agri-
cultura da Prefeitura está 
a disposição para orien-
tações, principalmente a 
respeito do DAP (Declara-
ção de Aptidão do Pronaf - 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar), imprescindível 
para a participação e, caso 
o interessado não tenha, 
poderá obter informações 
sobre como providenci-
á-lo.  

Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência Es-
pecializado para Popula-
ção em Situação de
Rua (Centro POP) das 8h 
às 20h (de domingo a do-
mingo);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Mercado Municipal – dia 
21 (sexta-feira) das 7h às 
13h, dia 22
(sábado) das 7h às 14h e 
dia 23 (domingo) das 7 às 
13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h)

Uma edição da feira Ar-
teencanto já aconteceu no 
início de abril, no Sho-
pping Pátio Pinda e, de 
acordo com a organização, 
foi sucesso de público. 
Em Moreira César, a feira 
ocorrerá nos dias 28 e 29 
de abril, das 17 às 22h e no 
dia 30 de abril, das 14 às 
22h, na praça do Cisas. 
Além dos artesãos, parti-
ciparam da reunião a di-
retora de Turismo, Ana 
Lúcia Gomes Araújo, o 
coordenador de Eventos  
da Prefeitura, Ricardo Flo-
res e, representando o Fun-
do Social de Solidariedade, 
a voluntária Letícia Fujar-
ra.



página 2 A GAzetA dos Municípios 25 de abril de 2017

Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um grande feli-
no, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada nas Américas. É 
o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão e o maior do Hemisfério 
Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, membro da família dos felídeos é 
encontrada nas regiões quentes e temperadas do continente americano, desde o sul 
dos Estados Unidos até o norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os 
vocábulos “jaguar” e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jagua-
retê”. Este felino manchado mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora 
seja geralmente maior e mais resistente. As características do seu comportamento 
e habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a densa 
floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos abertos. Está 
quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As ameaças incluem a 
perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comércio internacional de onças 
ou de suas partes esteja proibida, o felino ainda é freqüentemente morto por seres 
humanos, particularmente em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem 
sido largamente extinto nos Estados Unidos desde o início do século vinte. A onça 
faz parte da mitologia de diversas culturas indígenas americanas, incluindo a dos 
maias, astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como ani-
mal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto: 
- Legal tia! Agora vamos sair correndo...
***
O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto o carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está ouvindo atentos ao pastor no rádio: Irmãos se alguém tiver 
algum problema de saúde, ponha a mão no lugar do corpo que está doente e eu 
rezarei agora para a sua cura.
O velhinho mais do que depressa põe as mãos nas virilhas e a velha vendo aquilo, 
exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não ressusci-
tar os mortos...

Mensagens 

Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Peque-
nos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. 
O que parece fora do alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo 
amanhã ao anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento 
intenso e apaixonado que você dedica a esse objetivo, um pouquinho mais você 
se aproxima dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo 
de novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 
construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exa-
to momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando 
puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como for, continue. O impor-
tante é não parar.
***
Isso também passa

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO 
TAMBÉM PASSA! E perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era 
para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pudesse se 
lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum 
motivo, mas essa placa era para lembra-o que quando estivesse feliz, que não dei-
xasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos 
difíceis viriam de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! 
Momentos os quais temos que passar, sendo bom ou não, para o nosso próprio 
aprendizado. Por algum motivo: Nunca se esqueça do mais importante: NADA É 
POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
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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.

Onde fazer testes
rápidos de HIV, Sífilis

e Hepatites B e C?
em Tremembé

Abaixo, locais onde são realizados os testes rápidos:
– Centro de Saúde- Praça da Republica, 361- Centro- 3607-1000
– ESF 1- Rua Cachoeira Paulista, 81- Pq Nossa Sra da Gloria- 3672-3442
– ESF 2- Rua Seis nº 673- Jdim Maracaibo- 3674-0208
– ESF 3- Rua Quiririm, nº 110- Pq Nossa Sra da Gloria- 3674-2660
– ESF 4- Rua Dr Hypolito Jose Ribeiro, 243- Benvirá- 3674-1631
– ESF 5- Rua Padre Carlos Henrique Fusão, 305- Guedes- 3672-2195
– SAE –  Praça da Republica, 361- Centro- 3607-1000 ramal 1052

“Treinão” Solidário arrecada 
mais de 1 tonelada de arroz

em Caçapava

No último domingo (23) o 
“Treinão” Solidário arre-
cadou 1200 kg de arroz em 
prol a Gincana da Solida-
riedade da Tv Vanguarda. 
Vários munícipes partici-
param do evento que foi 
organizado pela equipe 
Brave RUNNERS.
Os alimentos ar-
recadados estão  
armazenados para a con-
tagem, que acontece em 
maio na cidade de Tauba-
té. Logo após retornam 
para o Fundo Social  
de Solidariedade para se-
rem distribuídos aos mais 

necessitados.
A disputa continua, a meta 
é arrecadar 10 mil kg até o 
dia 10 de maio. Você pode 
fazer as doações em vários 
pontos da cidade.
Confira os pontos de arre-
cadação
* Prefeitura de Caçapava 
(Paço Municipal)
* Fundo Social de Solida-
riedade
*Clube Recreativo Jequi-
tibá
*Escola Renascença
*Escola Sesi
*Depósito Nilo
*Supermercado Nelsinho

*Varejão Nogueira
*Algodão Doce
*Renati Agropecuária
*Academia Star Fit (Grê-
mio da Nestlé)
* Clínica Bonserá
* Mercado Mais (Bairro 
Piedade)
* Rede Simpatia
A Gincana da Solidarie-
dade tem o apoio da Pre-
feitura de Caçapava e do 
Fundo Social de Solida-
riedade. Os alimentos ar-
recadados serão doados 
com o apoio do Fundo  
Social de Solidariedade. 
Vamos ajudar! Participe!
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Caraguatatuba aumenta
em cerca de 70%

atendimento ao trabalhador

Caraguatatuba já vacinou
mais de 2 mil pessoas 

contra a gripe

Nota sobre o local de
inscrições do Processo 
Seletivo Simplificado do 
Consórcio Três Rios em 

Paraibuna

O Posto de Atendimento 
de Caraguatatuba (PAT) 
atendeu no primeiro tri-
mestre deste ano 13370 
trabalhadores, em diversos 
serviços.
O número, considerado 
um marco pela Adminis-
tração, superou em quase 
70% o atendimento feito 
no mesmo período do ano 
passado, que foi de 8767 
registros.
Esta marca faz parte das 
novas diretrizes de gestão 
implantadas pelo prefeito 
Aguilar Junior, que desde 
o início do ano, vem pes-
soalmente acompanhando 
as metas e as propostas, 
delegadas a cada membro 
de sua equipe.
De acordo com o prefei-
to, apesar do PAT ser um 
programa disponibilizado 

Desde o início da Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe, Caraguata-
tuba já vacinou um total 
de 2.448 munícipes de 17 
a 19 de abril. Ao todo, fo-
ram imunizados 397 traba-
lhadores de saúde e 2.051 
idosos.
Segundo previsão da Se-
cretaria Estadual de Saú-
de, a campanha seguirá 
até o dia 26 de maio. No 
sábado (13/5), será o Dia 
de Mobilização Nacional 
e todas as UBSs de Ca-
raguatatuba serão abertas 
para vacinação.
A vacina trivalente segue 
protegendo contra os vírus 
H1N1, H3N3 e Influenza 
B. A meta é vacinar 90% 
do público alvo da campa-
nha, que prioriza crianças 

A Prefeitura de Paraibuna 
informa aos interessados 
em participar do Processo 
Seletivo Simplificado do 
Consórcio Intermunicipal 
Três Rios, que as inscri-
ções não serão mais reali-
zadas na sede do Departa-
mento de Bem Estar Social 
e na Diretoria Municipal 
de Obras (Saladeiro)...
     Elas passarão a ser feitas 
exclusivamente no prédio 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Paraibuna 
(ACEP), na Rua Coronel 
Nabor Nogueira Santos, 
258, Centro, próximo à 
Escola “Irmã Zoé”. O pe-
ríodo de inscrição vai até 
esta quinta-feira (27/04), 

pelo governo do estado 
toda a estrutura e recurso 
humano, é de responsabi-
lidade da Prefeitura.
Desta forma, segundo o 
prefeito, os serviços pas-
sam também, pelo crivo e 
análise das novas diretri-
zes do governo municipal, 
incluindo a qualidade no 
atendimento e metas atin-
gidas.
“Os números mostram 
que estamos no caminho 
certo para garantir que 
o trabalhador local te-
nha prioridade nas vagas  
disponíveis no município, 
bem como consiga resol-
ver outras questões que 
envolvam direitos traba-
lhistas, como o seguro 
desemprego”, destacou 
Aguilar Junior.
Ainda segundo o prefeito, 

de seis meses a menores 
de cinco anos; gestantes 
em qualquer idade gesta-
cional; puérperas (todas 
as mulheres no período de 
até 45 dias após o parto); 
trabalhador de saúde (com 
apresentação de crachá ou 
holerite e mais documento 
com foto); indivíduo com 
60 anos ou mais; pessoas 
portadoras de doenças crô-
nicas (mediante apresenta-
ção de prescrição médi-
ca) e professores da rede 
pública e privada (com 
apresentação de crachá ou 
holerite, mais documento 
com foto).
De acordo com a Secre-
taria Estadual de Saú-
de, as puérperas deverão 
apresentar documento 
que comprove a gestação 

das 09h às 12h, e das 13h 
às 17h. Informações: (12) 
3974-4070.
     O Processo Seletivo 
será feito para a contrata-
ção de vagas disponibili-
zadas pela Prefeitura de 
Paraibuna para os cargos 
de Auxiliar de Serviços 
Gerais (12 vagas), Ope-
rador de Trator Agrícola 
(2), Operador de Retro 
Escavadeira (1) e Opera-
dor de Máquina Pesada 
(1). Os salários variam de 
R$937,00 a R$1.972,81.
     Os candidatos ao car-
go de Auxiliar de Serviços 
Gerais terão de pagar uma 
taxa de inscrição de 20 re-
ais; para os demais cargos 

só em intermediação de 
mão de obra, Caraguatatu-
ba saltou de 8038 (primei-
ro trimestre 2016), para 
12649 (primeiro trimestre 
2017).
Outro serviço que aumen-
tou consideravelmente, 
conforme Aguilar, foi o 
encaminhamento de entre-
vistas que passou de 1536 
para 4196, no mesmo pe-
ríodo.
“O objetivo é melhorar ain-
da mais nossos serviços. 
A humanização é o ponto 
chave de nossa adminis-
tração em todos os setores.  
Estamos com apenas 100 
dias de governo e, as me-
lhorias já podem ser ob-
servadas em vários seg-
mentos, como também em 
vários locais da cidade”, 
finalizou o prefeito.

(certidão de nascimento, 
cartão da gestante, docu-
mento do hospital onde 
ocorreu o parto, entre ou-
tros) durante o período de 
vacinação.
Cronograma de vacinação
Conforme cronograma do 
Ministério da Saúde, as 
etapas de vacinação para 
o grupo prioritário serão 
as seguintes: a partir de 17 
de abril foram vacinados 
os  trabalhadores de Saú-
de dos serviços públicos e 
privados e pessoas com 60 
anos ou mais; a partir de 
24 de abril para gestantes, 
puérperas, crianças (seis 
meses a menores de cinco 
anos) e indígenas; a par-
tir do dia 2 de maio para 
pacientes com comorbi-
dades; e, a partir de 8 de 
maio, para professores e 
todos os outros grupos an-
teriores.
Contraindicação da vacina
O Ministério da Saúde in-
forma que a vacina contra 
Influenza é contraindicada 
a pessoas com história de 
reação anafilática prévia 
em doses anteriores; com 
alergia aos componentes 
da vacina ou com alergia 
comprovada grave rela-
cionada a ovo de galinha e 
seus derivados.

o valor será de 25 reais. 
No ato da inscrição, será 
preciso apresentar os se-
guintes documentos:
RG; CPF/MF;
Uma foto 3x4, recente.
     As provas escritas se-
rão realizadas no dia 30 de 
abril (domingo), na Escola 
“Irmã Irene Alves Lopes 
– Irmã Zoé”, às 9h00; os 
candidatos devem chegar 
com 15 minutos de an-
tecedência. Já às provas 
práticas estão previstas 
para acontecer no dia 07 
de maio (domingo), às 
08h00, no Setor de Obras 
(Saladeiro).
     O prazo de validade do 
Processo Seletivo Simpli-
ficado será de um ano, po-
dendo ser prorrogado por 
igual período, caso haja o 
interesse e a necessidade 
da Prefeitura de Paraibu-
na em adiar o prazo. Já às 
contratações dos aprova-
dos serão feitas por tempo 
determinado de 12 meses.
     Mais detalhes no Edital 
do Processo Seletivo ou 
pelo telefone: 3974-2070, 
e no site: www.paraibuna.
sp.gov.br

Inaugurada loja de
artesanato do fundo

social de Cunha
No dia 20 de abril, o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Cunha inaugurou sua loji-
nha de artesanato, com o 
nome de Fundart, ao lado 
do Mercado Municipal.
As peças são confecciona-
das no Fundo Social, valo-
rizando nosso município e 
mostrando o artesanato fei-
to pelas mulheres que são 
atendidas e acompanhadas 
pelos setores sociais.
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Tremembé receberá 
Circuito Sesc de Artes 

no dia 06 de maio

Taubaté lança feira literária 
infantil, em parceria com 

Monteiro Lobato

Fundo Social realiza espetáculo 
de dança solidário em Taubaté

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, por meio da secre-
taria de Turismo e Cultura, 

A Prefeitura de Taubaté 
lançou nesta terça-feira, 
dia 18 de abril, a Feira Li-
terária Infantil de Taubaté 
(FLIT), durante a abertura 
da 65ª Semana Monteiro 
Lobato no Teatro Metró-
pole. Na oportunidade, 
Taubaté celebrou parceria 
com a cidade de Monteiro 
Lobato e com o Governo 
do Estado, que juntos irão 
realizar o evento.
Será uma quinzena literária 
no mês de setembro, com a 
primeira semana de ativi-
dades na cidade de Mon-
teiro Lobato, e a segunda, 
de 11 a 17 de setembro, 
em Taubaté, na Avenida do 
Povo.
O objetivo é realizar uma 
grande feira envolvendo 
as cidades ligadas a vida 
do escritor Monteiro Lo-
bato, com atrações para o 
público infantil e infanto-
juvenil.

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) realiza na próxima
terça-feira, dia 25 de abril, 
às 19h, no Teatro Metrópo-
le, o
espetáculo “Dança é Arte”. 
O ingresso é solidário e 
pode ser
trocado por papel higiêni-
co ou produto de limpeza, 
a partir das 17h na
bilheteria do Teatro.

convida a população para 
prestigiar o Circuito Sesc 
de Artes na cidade. O even-
to ocorrerá no dia 06 de 

A cerimônia de abertura e 
lançamento contou com a 
turma do Sítio do Picapau 
Amarelo, com interpre-
tação em homenagem ao 
escritor taubateano e com 
a Orquestra Sinfônica de 
Taubaté.
Semana Monteiro Lobato
A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
de 18 a 23 de abril, a 65ª 
Semana Monteiro Lobato, 
no Sítio do Picapau Ama-
relo.
Além das atrações no Sítio, 
a programação ainda ofere-
ce encontros literários em 
outros pontos turísticos, 
como museus, bibliotecas 
e parques do município.
A obra “Serões de Dona 
Benta” será o tema de 
2017, após 80 anos de 
existência. O livro resgata 
o universo da curiosidade 
de Pedrinho, Narizinho e 
Emília, com experiências 

As apresentações ficam por 
conta do Integrarte Dança; 
Madre Ecologia;
Academia Dancer; Jeff 
Street; Impacto H2 e Gru-
po Olharte Dança.
Todo material arrecadado 
será distribuído a entidades 
assistenciais do
município.
SERVIÇO
Espetáculo Dança é Arte
Dia 25 de abril (terça-feira)

maio, na Praça da Estação, 
a partir das 16h. Veja pro-
gramação completa: www.
tremembeonline.com.br

realizadas no laboratório 
do Visconde de Sabugosa e 
Dona Benta contando para 
os netos sobre elemen-
tos da natureza: Ar, Água, 
Fogo e Terra. A obra tam-
bém chama a atenção para 
a questão do petróleo exis-
tente no Brasil.
A Semana Monteiro Loba-
to foi criada no início da 
década de 50 com a finali-
dade de divulgar as ideias 
do escritor e preservar 
sua memória. O evento já 
atingiu projeção nacional 
e conta com diversas ati-
vidades como exposição 
de fotos e vídeos, concur-
so de redação, oficinas de 
maquiagem, dobraduras, 
shows infantis e musicais, 
teatros, saraus, entre outras 
atividades para adultos e 
crianças.
Confira a programação 
completa no site: www.
taubate.sp.gov.br.

Horário: 19h
Local: Teatro Metrópole – 
Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro
Troca de ingresso: por pa-
pel higiênico ou produto de 
limpeza, a partir
das 17h, na bilheteria do 
Teatro
AS FOTOS ESTÃO DIS-
PONÍVEIS NA SALA DE 
IMPRENSA: www.tauba-
te.sp.gov.br

Paraibuna divulga atrativos 
turísticos e produtos típicos 

do município em evento
realizado pelo Colégio Jardim

das Nações de Taubaté

 Paraibuna participou de 
uma feira com foco em Tu-
rismo Sustentável, durante 
a realização da 47ª Festa 
de Aniversário do Colé-
gio Jardim das Nações, 
em Taubaté, realizada em 
08 de abril, no prédio do 
Ensino Infantil e Funda-
mental I e II, da referida 
unidade escolar. O tema 
Turismo Sustentável foi 
sugerido pela UNESCO 
(Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura),
     A turismóloga Elaine 
Nogueira, funcionária da 
Diretoria de Turismo de 
Paraibuna, falou sobre a 
satisfação de representar 

o município no evento. 
“A participação na feira 
foi muito importante por-
que conseguimos divulgar 
o nosso Município, falar 
sobre os eventos já pre-
vistos para este ano em 
Paraibuna, além da divul-
gação dos produtores e 
produtos paraibunenses, 
por meio da degustação  
e venda desses produtos”, 
enfatiza.
      Segundo Elaine, o pú-
blico também ficou encan-
tado em ver a paçoca ca-
seira de Paraibuna ser feita 
no local pela produtora pa-
raibunense, Maria Lúcia 
de Campos Souza “Malu”. 
Além dela, também esteve 

em Taubaté o jovem Pedro 
Barbosa, que ajudou a pro-
pagar Paraibuna, passando 
informações ao público 
sobre os atrativos turísti-
cos e culturais disponibili-
zados no município.
      Os organizadores do 
evento agradeceram a par-
ticipação de Paraibuna e 
reiteraram que a divulga-
ção turística do município 
e das demais cidades par-
ticipantes ajudaram a enri-
quecer o conteúdo lúdico e 
pedagógico do evento.
    Ainda de acordo com 
os organizadores, a fes-
ta foi um sucesso e re-
cebeu muitos elogios 
dos alunos, pais, pro-
fessores e funcionários.  
A variedade de atividades 
e a grandeza de conteúdo 
apresentados durante o 
evento foram alguns dos 
pontos positivos; os par-
ticipantes ficaram felizes 
em ver que as famílias es-
tão conhecendo e gostan-
do das diversas opções de 
turismo sustentável nas ci-
dades do Vale do Paraíba.

ACIT oferece Workshop
de Mídias Digitais: Redes 

Sociais para Negócios
A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT), sempre de olho 
no mercado e o que tem de 
mais inovador para ofere-
cer à seu público alvo, os 
empresários e empreende-
dores da cidade, oferece 
nos dias 26 e 27 de abril 
(quarta e quinta-feira), o 
Workshop de Mídias Di-
gitais: Redes Sociais para 
Negócios.
O objetivo desse evento é 
auxiliar o associado que 
está em constante cres-
cimento a desenhar es-
tratégias para atuação de 
seu negócio nas redes so-
ciais, tais como Facebook, 

Whatsapp, Youtube, Insta-
gram, entre outras.
O workshop acontecerá 
no auditório da ACIT das 
19h às 22h e será ministra-
do por Vanessa Polli, que 
é Consultora em Tecnolo-
gia da Informação, Comu-
nicação e Interatividade, 
especialista em Marketing 
B2B pela ESPM e em Di-
reito Eletrônico pela Es-
cola Paulista de Direito. 
Vanessa também é líder 
do Grupo de Negócio do 
Google São José dos Cam-
pos.
As vagas estão abertas 
mas são limitadas, e as 
inscrições podem ser re-

alizadas diretamente na 
ACIT. Associados tem 
desconto e facilidades 
no pagamento. Maiores  
informações podem ser 
obtidas pelo email cursos.
acit@taubate.com.br ou 
pelos telefones (12) 2125-
8201 e 99189-7964.
Serviço:
Workshop de Mídias Di-
gitais: Redes Sociais para 
Negócios
Data: 26 e 27/04/2017 – 
quarta e quinta-feira
Horário: das 19h às 22h
Local: Auditório ACIT
Endereço: Rua Jacques 
Felix, 675 - Centro 
Telefone: (12) 2125-8201. 


