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A GAzetA dos Municípios

Tremembé terá Balcão 
de Empregos exclusivo 

para moradores

Ceu das Artes de Pinda 
abre inscrições para novas 

oficinas gratuitas

Caps AD faz mobilização
contra o tabaco

em Taubaté

Prefeitura de Taubaté encerra 
Maio Amarelo com atividades 

na Praça Santa Terezinha

Com a vinda de empresas 
para Tremembé, o objeti-
vo do balcão de empregos 
é de facilitar a colocação 
de pessoas no mercado de 
trabalho e propiciar às em-
presas acesso a currículos 
de profissionais que estão 
à procura de uma vaga de 
emprego.
O Balcão consiste no ca-
dastramento de currículos 
em um Banco de Dados 
que estará disponível em 
breve no site da Prefeitu-
ra de Tremembé (www.
tremembe.sp.gov.br). Para 
quem não tem acesso à 
internet, a prefeitura irá 
receber currículos digita-
lizados no Poupatempo do 
Empreendedor.
Todas as vagas serão dis-
ponibilizadas através das 

Profissionais do Caps AD 
(Centro de Apoio Psicos-
social Álcool e Drogas) 
de Taubaté promovem na 
próxima semana uma série 
de atividades de conscien-
tização para marcar a edi-
ção de 2017 do Dia Mun-
dial sem Tabaco.
A data é celebrada em 31 
de maio, porém as ações 
em Taubaté começam já 
na segunda-feira, dia 29 
de maio, com uma roda de 
conversa com funcioná-
rios e pacientes da Policlí-
nica às 13h. Durante toda 
a semana também estão 
previstas rodas de con-
versa com os pacientes do 
Caps AD. Já na terça-feira 
o trabalho de conscienti-
zação acontece no AMI 
(Ambulatório Médico de 
Infectologia).
Na quarta-feira, o Pamo 

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza uma ação em parce-
ria com o Sincor-SP para 
encerrar as atividades da 
campanha Maio Amarelo. 
O evento acontece na Pra-
ça Santa Terezinha, a par-
tir das 9h.
Durante toda a manhã os 
atores das ONGs Fábrica 
de Heróis e Picadeiro do 
Asfalto irão realizar diver-
sas ações educativas.

empresas que estão che-
gando em nossa cidade, 
mediante benefícios esta-
belecidos pela Lei de In-
centivo a Indústria. As va-
gas serão exclusivas para 
moradores de Tremembé, 
assim como consta na lei 
citada.
De acordo com o Secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Marco Quei-
roz, a criação do Balcão 
de Emprego é de suma im-
portância para o município 
“Após ótimos resultados 
conquistados através da 
Lei de Incentivo a Indús-
tria, estaremos em breve 
inaugurando o balcão de 
empregos para atender 
tanto o trabalhador como 
os empresários no direcio-
namento de currículos” – 

(Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico) 
Planalto recebe a ação 
educativa às 9h. No perí-
odo da tarde, das 13h às 
17h, estão previstas ativi-
dades de orientação à po-
pulação na região central 
de Taubaté.
O tabaco causa mais de 
50 doenças que reduzem 
a expectativa e qualidade 
de vida dos fumantes. No 
Brasil morrem 23 pessoas 
por hora de doenças as-
sociadas ao tabaco. Uma 
dependência que faz com 
milhões de fumantes se 
exponham compulsiva-
mente todos os dias e du-
rante décadas de sua vida a 
várias substâncias tóxicas, 
das quais 60 são reconhe-
cidamente cancerígenas.
Este ano o tema para o Dia 
Mundial Sem Tabaco  é 

Super-heróis e uma trupe 
de palhaços vão invadir 
Taubaté para alertar a so-
ciedade sobre a importân-
cia do trânsito seguro e, 
principalmente, mostrar 
que não existem acidentes 
de trânsito, mas sim esco-
lhas e consequências.
Maio Amarelo: O Mo-
vimento Maio Amarelo 
nasceu com a proposta de 
chamar a atenção da so-

finalizou.
O prefeito Marcelo Va-
queli, explica que a ins-
talação do Balcão de 
Empregos é um anseio 
antigo de sua administra-
ção. “Entendemos que a 
iniciativa trará ganhos não 
somente para o trabalha-
dor, que terá seu currículo 
disponível para todas as 
empresas do município,  
mas também para as em-
presas que terão mais ra-
pidez no preenchimento 
do seu quadro de funcio-
nários, e também a muni-
cipalidade que terá a seu 
dispor um banco de dados 
sobre a mão-de-obra em 
Tremembé”, comenta.
Em breve divulgaremos a 
data de início das ativida-
des.

O Programa Estação Ju-
ventude, em parceria com 
CEU das Artes, está com 
inscrições abertas para as 
oficinas de: Vídeo, pro-
dução, imagem e edição 
- Rádio Online; Produção 
e criação de jingle; Pro-
dução musical artística e 
cultural; Comunicação e 
expressão; e Locução.
As oficinas terão início no 
dia 1º de junho e os horá-
rios deverão ser confirma-
dos no ato da inscrição, no 
CEU das artes, situado na 
Avenida das Orquídeas, 
355 - Vale das Acácias.
Poderão se inscrever, pes-
soas entre 15 a 29 anos de 
idade. 
Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone: 
3637-1715.

“Tabagismo – uma ameaça 
para o desenvolvimento”.
O Caps AD mantém 
um programa antitaba-
gismo, com duração de 
um ano. Os atendimen-
tos são em grupo com 
apoio da terapia cogni-
tivo-comportamental e  
medicamentosa. São qua-
tro grupos semanais na 
terça-feira às 17h e, ao 
parar de fumar, grupos 
quinzenais e mensais na 
quinta-feira às 17h. O gru-
po de tabaco iniciou-se 
em junho de 2014. Antes 
de iniciar o tratamento, é 
necessário que o cidadão 
realize uma triagem inicial 
no Caps AD.
O Caps AD está localiza-
do à rua Juca Esteves, 184, 
centro. Para mais informa-
ções, contato pelo telefone 
3631-6645.

ciedade para o alto índi-
ce de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. 
O objetivo é colocar em 
pauta o tema segurança 
viária e mobilizar toda a 
sociedade, envolvendo 
os mais diversos segmen-
tos.A marca que simboli-
za o movimento, o laço, 
segue a mesma proposta 
de conscientização já ide-
alizada e bem-sucedida,  
adotada pelos movimentos 
de conscientização, como 
no combate ao câncer de 
mama. A cor amarela faz 
uma alusão à própria sina-
lização de trânsito, como 
o semáforo onde a luz 
amarela pede atenção, e as 
próprias placas de adver-
tência.
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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

Costumes das noivas

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influenciam da Igreja 
Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a cerimônia tra-
dicional do casamento se firmou entre os anos de 1534 e 1539. E como o mês é 
dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as mães, por uma questão ana-
lógica, as mulheres escolheram a época para lhes trazer bons presságios. Mas outros 
costumes e apetrechos usados pelos nubentes no dia do casório são até hoje apro-
veitados por elas, mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo: o vestido 
branco e a marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê, o véu (para espantar o mal) 
e a grinalda (que significa a riqueza). A posição da noiva servia para que o noivo 
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual atraque. Já o beijo 
surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem unidas para sempre e 
assim se selasse a união. E a aliança, embora representada para os egípcios antigos 
a perfeição, no século 13, foi adotada como um símbolo da união cristã. E por fim, 
o arroz que, jogado sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

A gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre fertilidade uma senhora de 70 anos, 
foi capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da maternidade, foi pra casa 
e umas amigas vieram visitá-la e uma pergunta:
- Podemos ver o novo bebê?
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversar um pouco. Disse a 
mãe.
Trinta minutos se passaram e a outra pergunta:
- Podemos ver o bebê agora?
- Não, ainda não. Foi a resposta.
Depois de mais alguns minutos elas perguntaram de novo:
- E agora, podemos ver o bebê?
- Não, ainda não. Respondeu a mãe.
Já impacientes, elas perguntaram de novo:
- Bem, então quando poderemos ver o bebê?
- Só quando ele chorar. A mãe respondeu.
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
- Porque eu esqueci onde o coloquei! Foi a resposta.
***
Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra num banco com uma arma 
na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com a sacola cheia, 
pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você me viu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira pro segundo que estava discutindo com uma velha muito emperi-
quitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. O macho mais do que 
depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha sogra aqui 
do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o senhor e que viu o 
senhor assaltar o caixa.

Mensagens 

Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que ama, pra 
você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você dizer que quer tentar 
de novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir perdão, pra você dizer des-
culpa-me, o erro foi meu. O seu amor, amanhã pode ser inútil. O seu perdão amanhã 
pode já não ser preciso. A sua volta, amanhã, pode já não ser esperada. A sua carta, 
amanhã, pode já não ser lida. O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessá-
rio. O seu abraço, amanhã, pode já não encontrar outro abraço. Porque amanhã pode 
ser muito... muito tarde! Não deixe pra amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com 
saudade de você! Perdoe-me! Desculpe-me! Essa flor é pra você! Você está bem? 
Não deixe pra amanhã o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu trabalho, 
o seu sonho, a sua ajuda. Não deixe pra amanhã pra perguntar: Por que você está 
triste? O que há com você? Eu... venha cá, vamos conversar. Cadê aquele sorriso? 
Ainda tenho chance? Já percebeu que eu existo? Por que não começamos tudo de 
novo? Estou com você, sabes que podes contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde 
está a sua garra? Lembre-se: amanhã pode ser tarde, muito tarde! Procure! Vá atrás! 
Insista! Tente mais uma vez! Só hoje é definitivo! Amanhã pode ser tarde de mais...
***
Quem se acha superior por ser mais estudados, se engana. Há muitos saberes e esta 
história exemplifica muito bem isso. Um advogado e uma professora estavam num 
barco, atravessando um rio, quando o advogado pergunta ao barqueiro se ele co-
nhecia leis. Diante da sua negativa, o advogado sentenciou: Que pena, você perdeu 
metade da sua vida. A professora indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que 
não, ela fala: Que pena você perdeu metade da sua vida. De repente, o barco começa 
a virar e o barqueiro pergunta se eles sabiam nadar. Ao ouvir a negativa, o homem 
lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder toda a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 145, Termo nº 6559
Faço saber que pretendem se casar PAULO ROBERTO REINO DANIEL e 
PAMELA BALBINO, 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 5 de fevereiro de 1986, de profissão metalúrgico, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Estrada Particular Saida da Estrada Maris-
tela, nº 2810, Região Fazenda Lagoa, filho de PAULO ROBERTO DANIEL, 
de 66 anos, nascido na data de 24 de julho de 1950, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Espírito Santo do Dourado/MG e de SONIA APARE-
CIDA REINO DANIEL, de 55 anos, nascida na data de 12 de junho de 1961, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de 
São Paulo - SP, nascida em 26 de novembro de 1985, de profissão comerciante, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de SILVANIA APARECIDA BALBINO, de 55 anos, nascida na data 
de 26 de novembro de 1961, residente e domiciliada em São Paulo/SP, natural 
de São Paulo/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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
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 SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

EM TAUBATÉ
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Tremembé participa 
pela 1ª vez da Semana 

Mundial do Brincar

Prefeitura de Caçapava 
e PAT lançam novo site

Handebol Taubaté fica 
com vice-campeonato no 

Pan de Clubes

Banda Sinfônica de
Taubaté e Tributo a

Elvis Presley são destaques 
no Teatro Metrópole

Prefeitura de Taubaté
realiza 1º Festival “Celly 

Campello” em junho

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, por meio da 
Secretaria de Educação, 
convida a todos a partici-
par da Semana Mundial do 
Brincar.
Os brincantes são nossos 
monitores e alunos do 
Mais Educação das esco-
las de ensino fundamental 
e professoras da educação 

A partir de hoje, 25, os 
munícipes poderão con-
sultar as vagas de empre-
go disponíveis da unidade 
do PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Caçapava, saber sobre os 
serviços oferecidos atra-
vés do link www.cacapa-
va.sp.gov.br/pat/.
No novo hotsite está 

Profissionais do Caps AD 
(Centro de Apoio Psicos-
social Álcool e Drogas) 
de Taubaté promovem na 
próxima semana uma série 
de atividades de conscien-
tização para marcar a edi-
ção de 2017 do Dia Mun-
dial sem Tabaco.
A data é celebrada em 31 
de maio, porém as ações 
em Taubaté começam já 
na segunda-feira, dia 29 
de maio, com uma roda de 
conversa com funcioná-
rios e pacientes da Policlí-
nica às 13h. Durante toda 
a semana também estão 
previstas rodas de con-
versa com os pacientes do 
Caps AD. Já na terça-feira 
o trabalho de conscienti-
zação acontece no AMI 
(Ambulatório Médico de 
Infectologia).
Na quarta-feira, o Pamo 

As atrações no Teatro Me-
trópole, em Taubaté, co-
meçam nesta quinta-feira, 
dia 25 de maio, às 20h, 
com a apresentação Ban-
da Sinfônica de Taubaté. A 
direção é do maestro Ro-
gério Brito.
A entrada é franca e os 
ingressos devem ser reti-
rados uma hora antes do 
espetáculo na bilheteria do 
local.
Na sexta-feira, dia 26, às 
20h, o teatro recebe “Allan 
Kardec – Um olhar para 
eternidade”, com direção 
de Ana Rosa e elenco for-
mado por Rogério Fabia-
no, Erica Collares, entre 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, promo-
ve nos dias 23, 24 e 25 de 
junho, o 1º Festival Na-
cional de MPB de Tauba-
té “Celly Campello”, na 
praça Santa Terezinha, no 
Centro.
Os dois primeiros dias de 
festival são eliminatórios 
e no terceiro acontece a 
final. As apresentações 
serão sempre a partir das 
20h.

infantil
Eles estarão brincando 
com todos!
Vão brincar em vários mo-
mentos e em vários espa-
ços! Vão brincar no pátio, 
no campo, na quadra, den-
tro e fora da escola!
Vão brincar na praça, na 
rua, na padaria e até na 
Estação! Vão brincar com 
outras crianças, jovens, 

disponível diversas 
informações, como  
Habilitação do Seguro De-
semprego, Carteira de Tra-
balho e Previdência Social 
(CTPS) e Intermediação 
de Mão de Obra (IMO).
O portal foi desenvolvi-
do para facilitar o acesso 
da população as informa-
ções, e a disseminação 

(Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico) 
Planalto recebe a ação 
educativa às 9h. No perí-
odo da tarde, das 13h às 
17h, estão previstas ativi-
dades de orientação à po-
pulação na região central 
de Taubaté.
O tabaco causa mais de 
50 doenças que reduzem 
a expectativa e qualidade 
de vida dos fumantes. No 
Brasil morrem 23 pessoas 
por hora de doenças as-
sociadas ao tabaco. Uma 
dependência que faz com 
milhões de fumantes se 
exponham compulsiva-
mente todos os dias e du-
rante décadas de sua vida a 
várias substâncias tóxicas, 
das quais 60 são reconhe-
cidamente cancerígenas.
Este ano o tema para o Dia 
Mundial Sem Tabaco  é 

outros. Os ingressos cus-
tam R$ 60,00 (inteira) e 
R$ 30,00 (meia).

“Elvis The Concert Tribu-
te” agita o Metrópole no 
sábado, dia 27, às 20h. A 
direção é de Chyntia Cruz 
e o elenco conta com o in-
terprete Gilberto Augusto 
e a Banda e Coral Mem-
phis. As entradas custam 
R$ 60,00 (inteira) e R$ 
30,00 (meia).
O teatro fica rua Duque de 
Caxias, 312 – Centro.
Programação:
Dia 26 de maio (sexta-fei-
ra) | 20h
Teatro: Allan Kardec – 

O evento irá priorizar o 
estímulo à criatividade, 
abrindo a oportunidade 
para todos os gêneros, rit-
mos e os diversos estilos 
presentes na música bra-
sileira, valorizando a di-
versidade cultural do país, 
desde que a musica (me-
lodia e letra), seja inédita, 
original e interpretada em 
língua portuguesa.
A comissão organizado-
ra entende por inédita, 
a música que não tenha 

adultos e idosos!
Vão brincar com os pro-
fessores, funcionários, co-
ordenadores e até com os 
diretores!
Vão brincar com o papai, 
a mamãe, o vovô e a com 
vovó!
Quer brincar também? En-
tão procure a escola mais 
perto de sua casa e confira 
a programação.

das mesmas via internet,  
e reduzir a necessidade de 
deslocamento dos muníci-
pes até a unidade para re-
tirada de dúvidas simples.
O PAT de Caçapa-
va fica na Ladeira São 
José, nº 90, no Centro,  
e atende de segunda-feira 
a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30.

“Tabagismo – uma ameaça 
para o desenvolvimento”.
O Caps AD mantém 
um programa antitaba-
gismo, com duração de 
um ano. Os atendimen-
tos são em grupo com 
apoio da terapia cogni-
tivo-comportamental e  
medicamentosa. São qua-
tro grupos semanais na 
terça-feira às 17h e, ao 
parar de fumar, grupos 
quinzenais e mensais na 
quinta-feira às 17h. O gru-
po de tabaco iniciou-se 
em junho de 2014. Antes 
de iniciar o tratamento, é 
necessário que o cidadão 
realize uma triagem inicial 
no Caps AD.
O Caps AD está localiza-
do à rua Juca Esteves, 184, 
centro. Para mais informa-
ções, contato pelo telefone 
3631-6645.

Um olhar para eternidade
Direção: Ana Rosa
Elenco: Rogério Fabiano, 
Erica Collares e grande 
elenco
Ingressos: R$ 60,00 (intei-
ra) e R$ 30,00 (meia)
Pontos de vendas: So-
die Doces (Praça Doutor 
Monteiro, 82, Centro)
Informações: umshowpro-
ducoes@gmail.com
Recomendação etária: Li-
vre
Dia 27 de maio (sábado) | 
20h
Música: Elvis The Concert 
Tribute
Direção: Chyntia Cruz
Elenco: Interprete Gilber-
to Augusto e Banda e Co-
ral Memphis
Ingressos: R$ 60,00 (intei-
ra) e R$ 30,00 (meia)
Pontos de vendas: AT Pre-
sentes Personalizados
Informações: (12) 3432 
1028
Recomendação etária: Li-
vre

sido gravada, editada ou 
divulgada publicamente 
em tiragem comercial em 
nenhum tipo de mídia ou 
meios de comunicação.
Inscrições
Os interessados devem se 
inscrever até o dia 8 de 
junho, na Secretaria de 
Turismo e Cultura ou via 
Correios.
Os interessados em par-
ticipar devem verificar o 
edital completo, que está 
disponível no site: www.
taubate.sp.gov.br, na bar-
ra “Licitações” e no item 
“Chamamento”. O edital 
oferece todas as informa-
ções sobre os documentos 
necessários, regras para 
inscrições, cachês e pre-
miação.
Os 10 selecionados de 
Taubaté e região (raio de 
até 100 km de distância) 
irão receber um cachê de 
R$ 1.500 e os 10 escolhi-
dos das demais regiões do 
país receberão R$ 2.000.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3629-5868. A Secre-
taria de Turismo e Cultura 
fica na praça Coronel Vito-
riano, 1, no Centro.


