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A GAzetA dos Municípios

Escolas da região do Vale do Paraíba e
Litoral Norte ganham Cinemateca

Projeto audiovisual será entregue na próxima semana e beneficiará crianças de Lorena, Guaratinguetá, Aparecida,
Pindamonhangaba, Taubaté e Caçapava

As cidades de Lorena, 
Guaratinguetá, Aparecida, 
Pindamonhangaba, Tauba-
té e Caçapava receberão 
seis cinematecas do pro-
jeto Cinemateca - Escola 
& Vida 2. A iniciativa e 
patrocínio é da empresa 
MRS Logísitca, por meio 
do Ministério da Cultura 
por meio da Lei de Incen-
tivo à Cultura – Rouanet, 
com produção do Grupo 
Incentivar.
O objetivo do projeto é ser 
instrumento de integração 
social e de democratiza-
ção ao acesso à cultura. 
“A ideia é permitir que 
crianças, jovens e adultos 
das mais variadas camadas 
sociais, tenham o acesso 
irrestrito à cultura, contri-
buindo para a difusão da 
leitura de livros e acessi-
bilidade ao audiovisual” 
ressalta o Supervisor de 
Marketing do Grupo In-
centivar, Welson Ribeiro.
Em Lorena, a escola con-
templada é a Escola CAIC. 
Em Guaratinguetá quem 
recebe é a Escola Munici-
pal de Ensino Fundamen-
tal Professor Virgílio Ro-

sas da Silva. Em Aparecida 
será a Escola Municipal 
Anísio Novaes. Já na cida-
de de Pindamonhangaba 
quem vai receber a cine-
mateca é a Escola Profes-
sor Elias Bargis Mathias e 
em Taubaté a Escola Mu-
nicipal Mário Monteiro. 
Por fim, em Caçapava é a 
Escola Municipal Daphne 
Cesar Ghidella. Confira as 
datas de entrega abaixo.
Além da doação da es-
trutura de cinema e dos 
livros, a cinemateca con-
ta com livros em braile e 
DVDs com gravações de 
peças teatrais socioeduca-
tivas e um sistema de som 
compacto fazendo com 
que as pessoas se sintam 
em um cinema.
O projeto é uma fonte de 
conhecimento já que, em 
determinados bairros e ci-
dades, a estrutura muníci-
pe local não possui salas 
de leitura e cinema, e em 
muitos locais o custo deste 
acesso torna-se muitas ve-
zes caro demais para que 
as famílias desfrutem des-
te tipo de acesso. Cinema-
teca - Escola & Vida 2 não 

é voltado apenas para a di-
fusão dos acervos audiovi-
suais educativos culturais 
para as escolas, mas tam-
bém uma importante fer-
ramenta simbólica que au-
xilia na formação de uma 
sociedade melhor, já que 
crianças, jovens e adultos 
buscam nas suas escolas, 
a valorização da vida e do 
conhecimento, questões 
essenciais para a formação 
do indivíduo. “Acredita-
mos que a diversidade de 
práticas culturais contribui 
para o desenvolvimento 
humano e queremos que 
jovens e crianças reconhe-
çam esse valor”, explica 
Ribeiro.
A especialista de Relações 
Institucionais da MRS, 
Verônica Mageste, destaca 
a importância do projeto 
para as cidades nas quais 
a ferrovia está presente. 
“Um dos nossos principais 
objetivos era buscar um 
projeto que refletisse nos-
so desejo de estar presente 
no dia a dia da comunida-
de, de forma permanente, 
e que pudesse trazer bene-
fícios mais concretos para 

as crianças e adolescentes 
dos municípios. 
Neste sentido, temos enor-
me prazer em realizar a 
entrega das 25 estruturas 
em todos os estados e sa-
ber que milhares de crian-
ças e adolescentes poderão 
ter acesso a meios cultu-
rais, nem sempre disponí-
veis, neste e nos próximos 
anos”.
A utilização também é di-
recionada ao público em 
geral. 
A ideia é atender a deman-
da de comunidades locais 
por equipamento audiovi-
sual, videoteca e bibliote-
ca, tornando-se um instru-
mento auxiliar nas ações 
culturais e pedagógicas da 
comunidade.
Serviço:
Inauguração da Cinema-
teca
LORENA
Data: 6 de agosto e 2018
Horário: 9h
Local: Escola CAIC – Rua 
Cap. Leovigildo Areco, 
1490 – Vila São Roque – 
Lorena/SP
GUARATINGUETÁ
Data: 6 de agosto de 2018

Horário: 15h
Local: Escola Municipal 
de Ensino Fundamental 
Professor Virgílio Rosas 
da Silva – Avenida Rui 
Barbosa, 1573 – São Bento 
– Guaratinguetá/SP
APARECIDA
Data: 7 de agosto de 2018
Horário: 9h        
Local: Escola Municipal 
Anísio Novaes – Rua João 
Aprígio Costa, 139 – Apa-
recida/SP
PINDAMONHANGABA
Data: 7 de agosto de 2018
Horário: 14h      
Local: Escola Professor 
Elias Bargis Mathias – Rua 
Benedito Bacca Beneca, 60 
– Araretama – Pindamo-
nhangaba/SP
TAUBATÉ
Data: 8 de agosto de 2018
Horário: 9h        
Local: Escola Municipal 
Mario Monteiro – Rua 
Heliópolis, 1351 – Água 
Quente – Taubaté/SP
CAÇAPAVA
Data: 8 de agosto de 2018
Horário: 14h      
Local: Escola Municipal 
Daphne Cesar Ghidella – 
Avenida Marechal Castelo 

Branco, 1444 – Vila Paraí-
so – Caçapava/SP
Sobre a MRS
A MRS é uma operadora 
logística que administra 
uma malha ferroviária de 
1.643 km nos estados de 
Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e São Paulo. 
Hoje, a companhia está 
entre as maiores ferrovias 
de carga do mundo, com 
produção quase quatro ve-
zes superior àquela regis-
trada nos anos 1990 e, ao 
mesmo tempo, indicado-
res de segurança compatí-
veis com os de segmentos 
de ponta, como, por exem-
plo, a indústria de Petróleo 
e Gás. Quase 20% de tudo 
o que o Brasil exporta e 
um terço de toda a carga 
transportada por trens no 
país passam pelos trilhos 
da MRS.
Informações da Cinemate-
ca para a Imprensa: Fonte 
Comunicação
Roberta Pelaquim (19) 
9.8885-1710
Luciana Ramos: (19) 
9.8180-8430
Emília Zampieri (19) 
9.9690-2823

Tremembé conquista medalhas nos 62º
jogos regionais de São Sebastião / Ilhabela

Escola do Trabalho oferece 20 vagas para o 
curso de Padaria Artesanal

A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Esportes, parabeniza to-
dos os atletas e comissão 
técnica pela participação e 
empenho nos jogos. Segue 
abaixo, atletas e medalhas 

A unidade do centro da 
Escola do Trabalho de 
Taubaté abre 20 vagas para 
o curso de Padaria Artesa-
nal. O curso tem duração 
de um mês. As inscrições 
serão realizadas na pró-
xima terça-feira, dia 7 de 
agosto, das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30 na 
rua Armando Salles de 
Oliveira, 284 . O curso é 
ministrado de segunda a 
quinta-feira em dois perí-
odos: manhã (10 vagas), 
das 8h às 11h30; e tarde 
(10 vagas), das 13h30 às 
17h. A carga horária é de 
70 horas. O curso tem iní-
cio dia 13 de agosto e está 
previsto para encerrar em 

conquistadas: KARATE
- Dimas Santos da Silva 2° 
colocado na luta Shiai ku-
mite 80kg acima
ATLETISMO
- Thais Regina 1° colocada 
nos 1.500m / 2° colocada 

13 de setembro. A matrí-
cula só será efetivada se 
for realizada pelo próprio 
interessado, que deverá 
apresentar cópias e ori-
ginais do RG, CPF, com-
provante de endereço (de 
Taubaté) e título de eleitor 
do município. As vagas 
são destinadas a morado-
res de Taubaté com idade a 
partir dos 18 anos, e serão 
preenchidas por ordem de 
chegada. O curso de Pa-
daria Artesanal tem como 
objetivo proporcionar de 
forma rápida a geração 
de renda à família, ofere-
cendo conhecimentos para 
que a pessoa possa produ-
zir pães e massas de forma 

no 5.000m / 2° coloca-
da no 10.000m - Joilson 
Macedo 1° colocado no 
5.000m marcha atlética 
- Janini Rodrigues de 
Oliveira 3° colocada nos 
400m sobre barreiras

artesanal, utilizando os 
utensílios e materiais es-
senciais da cozinha de sua 
casa. Durante o curso, os 
alunos aprendem preparar 
receitas de pães, roscas, 
esfihas, pizzas e tortas. Há 
uma variedade de sabo-
res, como pães de ervas, 
batata com catupiry, fubá 
com goiabada, de maçã, 
mandioca e cenoura, entre 
outros . Serviço: Curso de 
Padaria Artesanal
Vagas: 20
Inscrição: 7 de agosto
Horário:das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30.
Endereço: rua Armando 
Salles de Oliveira, 284
Telefone: 3625-5060
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas di-
ferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura re-
presenta um termo genético para designar alimentos verdes, como folhas, 
entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste grupo a 
acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o repolho, 
a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verdu-
ras são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de ali-
mentos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o 
feijão, a ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse 
grupo são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente 
importantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas 
e sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. 
Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Es-
tes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, 
cálcio, ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, 
tomate, couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no si-
lêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito da 
rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fenô-
menos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Espera-
mos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria 
de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos 
pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, 
quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para 
dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será 
tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão es-
perando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão 
esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não 
seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando 
a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus também está 
esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Taubaté debate segurança viária 
em 1ª reunião do Comitê Municipal

5º Encontro dos Grupos de Cultura 
Afro acontece domingo em Taubaté

Representantes do Comitê 
Municipal de Segurança 
Viária participaram nesta 
quinta-feira, dia 2 de agos-
to, da primeira reunião 
para debater a ocorrência 
de acidentes em Taubaté 
e apresentar um plano de 
ação para a redução dos 
indicadores.
A reunião foi realizada 
pela Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana. 
Estiveram presentes repre-
sentantes da Guarda Civil 
Municipal e da Secretaria 
de Saúde, além da Polícia 
Rodoviária Federal, Polí-
cia Rodoviária Estadual, 
Polícia Militar, Conces-
sionária NovaDutra, De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER) e Corpo 
de Bombeiros.
O comitê multidisciplinar 
foi instituído por reco-
mendação do Detran, con-
forme convênio firmado 
com o município por meio 
do programa Movimento 
Paulista de Segurança no 
Trânsito, que busca redu-
zir pela metade o número 
de acidentes com mortes 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
no Centro Cultural Toni-
nho Mendes o 5° Encon-
tro dos Grupos de Cultura 
Afro, neste próximo do-
mingo, dia 5 de agosto, a 
partir das 13h.
O encontro é gratuito, 
destinado ao público de 
todas as idades e conta 
com a participação dos 
grupos: Moçambique do 

até 2020, a chamada Dé-
cada da Segurança Viária 
(2011-2020), segundo a 
Organizações das Nações 
Unidas (ONU). A parceria 
também prevê o repasse 
dos recursos provenientes 
das multas aplicadas pelo 
órgão. 
Os recursos estão sendo 
investidos exclusivamen-
te na segurança viária de 
Taubaté, no valor de R$ 
1,2 milhão.
No encontro, foi apre-
sentado pela Secretaria 
de Mobilidade Urbana o 
diagnóstico do município 
baseado nos índices de aci-
dentes fornecidos pela PM 
e de mortes obtidas pelo 
Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado de 
São Paulo (Infosiga), além 
do plano de ação que visa 
reduzir essas ocorrências.
Taubaté já possui ações 
em andamento e outras a 
serem executadas como: 
programa de revitalização 
da sinalização (horizontal 
e vertical); requalificação 
viária com recapeamento 
de calçadas e ciclovias; 

Parque Bandeirantes, Mo-
çambique do Parque São 
Cristóvão, Grupo Odayá, 
Tenda de Umbanda Cabo-
clo Sete Flechas, Congada 
do Alto do Cristo, Con-
gada Filhos de N’zambi 
de São José dos Campos, 
Templo de Umbanda Pai 
João de Angola e Conga-
da Vermelho e Branco de 
Guaratinguetá. A atividade 
tem o intuito de divulgar 

implantação de 90 km de 
ciclofaixas; implantação 
de radares; implantação de 
semáforos em cruzamen-
tos e com botoeiras para 
pedestres; adequações de 
alças de acesso e duplica-
ção do viaduto da Indepen-
dência; ações de educação 
de trânsito nas escolas de 
ensino integral; revisão do 
Plano de Mobilidade Ur-
bana; projetos financiados 
pelo CAF (Banco de De-
senvolvimento da Améri-
ca Latina), Programa de 
Aceleração do Crescimen-
to (PAC), Caixa Econômi-
ca Federal, entre outros.
O objetivo principal do 
comitê é firmar uma agen-
da para ações conjuntas 
de fiscalização e educação 
de trânsito, unificar as in-
formações estatísticas so-
bre acidentes, aumentar a 
interação dos órgãos para 
atendimentos das ocor-
rências e implantar uma 
comissão para análise dos 
motivos de cada um dos 
acidentes com vítimas, 
para que eventualmente, 
intervenções possam ser 
implantadas.

e ressaltar a importância e 
representatividade da afro-
descendência para a cultu-
ra brasileira, além de dar 
oportunidade aos grupos 
regionais de mostrarem 
seu trabalho e comparti-
lharem experiências.
A última edição do encon-
tro aconteceu em abril des-
te ano no Centro Cultural 
Afro-brasileiro e Bibliote-
ca Zumbi dos Palmares.
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Fundo Social e Governo do Estado
realizam cursos gratuitos de

qualificação profissional

Prefeitura de Pindamonhangaba
inicia pavimentação em diversos 

pontos da cidade

Corporação Euterpe abre inscrições 
para o Projeto Aprendiz

Handebol Taubaté visita Guarulhos 
pela Taça Estado de São Paulo

O Fundo Social de Soli-
dariedade deu início, na 
sexta-feira (20), os cursos 
gratuitos de qualificação 
profissional de Técnico 
em Vendas, Auxiliar de 
Contabilidade e Assistente 
Administrativo. 
No total, 90 pessoas estão 
sendo beneficiadas pelo 
PEQ - Programa Estadual 
de Qualificação Profissio-
nal, do Governo do Esta-
do, - que tem como objeti-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deu início, na 
última semana, à pavimen-
tação de diversos pontos 
da cidade. A avenida em 
frente à nova unidade do 
Sesi e ruas no bairro Terra 
dos Ipês já estão receben-
do o serviço.
Ao longo do ano, será re-
alizada pavimentação em 
todos os bairros da cidade 
e do distrito de Moreira 
César. Mantiqueira, Vitó-
ria Park e Pasin estão entre 

A Prefeitura em parceria 
com a Corporação Mu-
sical Euterpe está com 
inscrições abertas o Pro-
jeto Aprendiz CME, de 
formação musical, até o 
final deste mês de agosto. 
A instituição, que é um 
verdadeiro patrimônio de 
Pindamonhangaba, está 
em atividade há 193 anos.
As aulas são gratuitas e 
visam colaborar para a 
formação de novos mú-
sicos na cidade. Serão 
realizadas para o ensino 
de: violino, viola de arco, 
cello, contrabaixo, sax, 
flauta, clarinete, trompe-

O Handebol Taubaté/FAB/
Unitau visita no próximo 
sábado, dia 4 de agosto, 
às 12h, a equipe ACISEG/
Guarulhos pela Taça Esta-
do de São Paulo, que faz 
parte da quinta rodada da 
segunda fase do Super 
Paulistão.
No primeiro semestre de 
2018, o Handebol Taubaté/
FAB/Unitau foi campeão 
da Taça Paulistana (1° fase 
do Super Paulistão) e do 

vo qualificar e requalificar 
o cidadão, visando atuali-
zá-lo junto ao mercado de 
trabalho contemporâneo.
As aulas são realizadas de 
segunda a sexta-feira, nos 
períodos da manhã (As-
sistente Administrativo), 
tarde (Técnico em Vendas) 
e noite (Auxiliar de Conta-
bilidade). 
As aulas seguem até o dia 
27 de agosto e estão sendo 
realizadas no PAT - Posto 

os primeiros locais a serem 
contemplados com a ação. 
De acordo com informa-
ções da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Públi-
cos, para este projeto, está 
previsto um investimento 
de R$11.800.000,00 so-
mando recursos do pró-
prio município, governo 
estadual e governo federal.
“Desde quando assumi-
mos, sabíamos da necessi-
dade de investimentos em 
pavimentação por toda a 

te, trombone, bombardino, 
trompa, tuba, flauta doce, 
canto coral e percussão. O 
Projeto Aprendiz atende 
crianças e jovens de 6 a 17 
anos e 11 meses.
As inscrições podem ser 
realizadas de segunda a 
sexta-feira, das 14 às 17 
horas. As vagas são limi-
tadas. Para efetuar a ins-
crição, são necessários 
os seguintes documentos: 
RG, CPF do menor res-
ponsável, comprovante de 
residência, uma foto e de-
claração escolar.
Além de proporcionar 
o aprendizado de cunho 

Pan-Americano de Clu-
bes, com essa vitória, o 
time conquistou sua vaga 
no Mundial de Handebol 
de 2018, que acontecerá 
no Qatar.  Já na Taça Esta-
do de São Paulo, a equipe 
taubateana apresentou ex-
celente desempenho e se 
mantém invicta nas quatro 
primeiras partidas.
O time taubateano sabe 
que é  importante manter 
a invencibilidade e dar an-

de Atendimento ao Traba-
lhador, no centro.
Com essa iniciati-
va, o Fundo Social 
de                           Solidarie-
dade visa capacitar jovens,                                  
prioritariamente de baixa 
renda, para o mercado de 
trabalho. 
A intenção é que outros 
cursos sejam realizados 
ao longo do ano, para que 
mais pessoas possam ter a 
oportunidade de participar.

cidade, pois em diversos 
pontos o asfalto de anos 
não havia sido feito com 
a qualidade necessária, 
apresentando desgaste.  
Graças a esses recursos 
obtidos com o governo 
estadual e o governo fe-
deral, vai ser possível fa-
zer investimentos tanto 
de pavimentação quanto 
recapeamento e aquisição 
de novo maquinário para a 
realização deste serviço”, 
comentou o prefeito.

musical, os membros que 
ingressarem nesta fase da 
Corporação Euterpe futu-
ramente irão se apresentar 
em eventos.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo WhatsA-
pp da Corporação que é 
o (12) 98843-2633, ou na 
sede da Corporação Euter-
pe, que fica na Praça Dr. 
Emílio Ribas, ao lado do 
COI, próximo à igreja de 
São Benedito.
A iniciativa tem apoio da 
MRS e CMDCA - Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente.

damento ao trabalho.  Já o 
ACISEG/Guarulhos ocu-
pa a segunda colocação 
do Grupo A, com cinco 
pontos e 62% de aprovei-
tamento.
Para a partida deste sába-
do, a equipe visitante en-
trará em quadra com dois 
desfalques, o ponta direita 
Hidalgo, com estiramen-
to de panturrilha e Pedro, 
com lesão posterior da 
coxa esquerda.

Encontro forma multiplicadores em 
alimentação saudável nas unidades 

de saúde em Pindamonhangaba

Os funcionários das unida-
des de saúde participaram, 
na terça-feira (31) de uma 
formação em alimentação 
saudável. 
O encontro foi realizado 
no auditório do Cpic (Cen-
tro de Práticas Integrativas 
e Complementares, da Se-
cretaria de Saúde da Pre-
feitura), dando continuida-
de às atividades do GETI 
Alimentação, e formou 
multiplicadores, que irão 
levar seu conhecimento 

para a população atendida 
nas unidades de saúde dos 
diversos bairros da cidade.
Os multiplicadores assis-
tiram as seguintes pales-
tras: “Obesidade”, com 
a dra. Daniela Andraus;        
“Compulsão Alimentar”, 
com o psicólogo Rafa-
el Monteiro Klinguelfus; 
e “O exercício físico e a 
obesidade”, com as edu-
cadoras físicas da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer), Ana 

Rosa Marcondes e Ana 
Paula Beraldo.
A iniciativa visa levar mais 
conscientização sobre a 
alimentação e os cuidados 
com a saúde, e trabalhar 
a prevenção de doenças   
junto à população, por 
meio de ações simples e 
que estão ao alcance de 
todos. Diversas outras 
ações para uma vida mais 
saudável serão realizadas 
durante o ano pela equipe 
do Cpic.

AVISO DE LICITAÇÃO

Convite Nº 006/2018 - Edital Nº 048/2018 – Proc. Adm. Nº 050/2018.
Critério de julgamento: Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 
URBANO IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO DE POTIM.
Data da realização: 13/08/2018 - Horário de entrega dos envelopes: até às 
15h00min.
Local da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado na sala de licitações da prefeitura, na Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP.
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Programa Time do Emprego 
abre inscrições para nova

turma em Campos do Jordão

O Programa Time do Em-
prego está com inscrições 
abertas para uma nova tur-
ma.
O período de inscrições 
para quem quiser partici-
par vai de 06 à 17 de agos-
to de 2018, com as aulas 
previstas para iniciarem 
no dia 21 de agosto.
O treinamento é gratuito 
e feito em 12 encontros 
(sendo dois por semana) 
com duração de três horas 

cada, em um grupo de no 
máximo 30 pessoas. 
O objetivo é preparar o 
trabalhador na busca de 
um emprego compatível 
com seus interesses, habi-
lidades e qualificação pro-
fissional.
Em Campos do Jordão,o 
program está ligado à Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Social. Somente nas 
turmas oferecidas na Casa 
dos Conselhos já passaram 

pelo curso mais de 160 tra-
balhadores, sendo que 94 
foram empregados, duran-
te o curso, ou logo após o 
término do mesmo.
Informações e inscrições 
podem ser feitas na Casa 
dos Conselhos, que fica 
na Rua Brigadeiro Jordão, 
360, das 9:30 às 11:00 ho-
ras e das 14:30 às 16:00 
horas, na Vila Abernéssia, 
ou pelo telefone 3662-
2929.

Santa Luzia e Vila Menino 
Jesus recebem mutirão de 

limpeza em Caçapava

A Prefeitura Municipal de 
Caçapava preocupada em 
manter a cidade limpa e 
ainda mais bonita segue 
com os mutirões de limpe-
za em diversos bairros. 
Nesta semana, após con-
cluir os serviços no bairro 
Santa Luzia, equipes do 
Departamento de Serviços 
Municipais e da empre-

sa Nova Opção seguiram 
para o bairro Vila Menino 
Jesus. Cerca de 18 funcio-
nários estão executando 
serviços de capina, roça-
da, varrição, raspagem e 
pintura de guia.
A equipe trabalha empe-
nhada para que as ruas de 
Caçapava estejam sempre 
limpas. Até o momento 

os bairros beneficiados 
foram: Nova Caçapava, 
Jardim Maria Elmira, Jar-
dim Maria Cândida, Borda 
da Mata, Sapé, Santa Lú-
zia e Vila Menino Jesus.  
A previsão é que os bair-
ros      Eldorado e Pinus 
de          Iriguassu I e II se-
jam os próximos a receber 
o mutirão.


