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A GAzetA dos Municípios

Mercado Municipal de Pinda 
recebe pintura inovadora

Projeto integra crianças na 
escola Elias Bargis em Pinda

Prefeitura de Caraguatatuba faz vistoria 
técnica no Morro do Chocolate visando 

regularização fundiária do bairro

Departamento de Trânsito 
realiza implantação
ciclofaixa em Pinda

O prédio do Mercado Mu-
nicipal de Pindamonhan-
gaba está recebendo uma 
pintura inovadora, que vai 
destacar o local histórico e 
compor a revitalização do 
centro da cidade. A pin-
tura começou na última 
semana. O projeto foi de-
senvolvido pela Secretaria 
de Obras e Planejamento 
e conta, em sua composi-
ção de cores, com os tons 
de azul del rey, cerâmica, 
areia e camurça. A propos-
ta mantém a textura origi-
nal do prédio e destaca a 
construção na região cen-
tral da cidade.
Além da pintura do merca-
do, o centro da cidade está 
passando por uma revita-
lização que contempla o 
fechamento lateral e a co-

A Escola Municipal Elias 
Bargis Mathias, no Arare-
tama, está realizando um 
projeto de integração en-
tre os alunos do primeiro 
ano A, da professora Rose 
Elaine de Oliveira Santos, 
em parceria com o profes-
sor de artes Alfredo. É o 
projeto “Somos Diferen-
tes…lindos e únicos!”.
De acordo com informa-
ções da escola, a formação 

Técnicos da Secretaria de 
Habitação, Meio Ambien-
te e Defesa Civil estiveram 
no Jardim Santa Rosa, lo-
cal mais conhecido como 
Morro do Chocolate, na 
Região Norte de Caragua-
tatuba, para identificar as 
ocupações inseridas em 
Área de Preservação Per-

Na última semana, a Se-
cretaria de Segurança 
Pública, por meio do De-
partamento de Trânsito, 
realizou a pintura da ciclo-
faixa na avenida Teodori-
co Cavalcante de Souza. 
A intenção é possibilitar 
mais segurança e mobili-
dade ao trânsito da cidade.
Segundo o Departamento 
de Trânsito, a implanta-

municação visual da área 
da feira livre, a promoção 
da acessibilidade na Praça 
Monsenhor Marcondes e 
na Rua dos Andradas, com 
alargamento das calçadas 
e instalação de rampas, 
piso podotátil, melhoria 
no sistema de captação 
das águas das chuvas, im-
plantação de ciclofaixas e 
reparos na pavimentação, 
além da reforma do chafa-
riz, que é um marco histó-
rico na praça.
A Rua dos Andradas está 
sendo realizada com in-
vestimento de iniciati-
va privada, por meio de 
participação comunitária 
estabelecida através do 
Programa de Expansão In-
dustrial, lei nº 5602/2013, 
decreto nº 5020/2014. E 

da identidade da criança é 
um processo que deve ser 
ministrado de forma ética 
e estética, e a disciplina 
Artes proporciona esse 
momento de análise, apre-
ciação e valor das diversas 
belezas. 
A leitura de imagens sobre 
a beleza de todas as crian-
ças, de todas as etnias e 
suas diversidades foram 
representadas por meio 

manente (APP) e Áreas de 
Risco.
Esse bairro encontra-se 
congelado desde 2011, por 
meio do Inquérito Civil 
129/11 por parcelamento 
irregular do solo, danos 
ambientais e urbanísticos.
De acordo com o dire-
tor da Habitação, Marcos 

ção ocorreu com o intuito 
de dar maior segurança 
aos ciclistas que frequen-
temente usam o trecho da 
via municipal para pas-
seios, prática de esporte 
ou mesmo deslocamento 
como transporte por meio 
de bicicleta.
“Nosso município tem 
a grande vantagem de 
ser bastante plano o que 

a Praça Monsenhor Mar-
condes tem o investimen-
to através de convênio por 
meio de emenda parla-
mentar com contrapartida 
da Prefeitura.
Esta primeira fase da re-
vitalização do centro da 
cidade será entregue à 
população ainda este ano, 
para as comemorações na-
talinas.
Em um segundo momen-
to, será realizado o alarga-
mento das calçadas do tre-
cho seguinte da Rua dos 
Andradas, até o entronca-
mento com a Av. Coronel 
Fernando Prestes.
Todas essas melhorias vi-
sam melhorar a qualidade 
de vida da população e co-
laborar para o fomento do 
turismo na cidade.

de diversas técnicas artís-
ticas nas quais as crianças 
expressaram suas puras 
emoções, promovendo a 
evolução da aprendiza-
gem.
Segundo a coordenação da 
escola, esse projeto nasceu 
em uma reunião de pais a 
partir de um relato de uma 
mãe, que trazia a preocu-
pação com a filha em rela-
ção a sua aceitação física.

Kinkas, a vistoria técnica 
proporcionará a elabora-
ção do diagnóstico da situ-
ação fundiária o qual será 
levado a conhecimento do 
Ministério Público com 
propostas para elaboração 
do projeto de Regulariza-
ção do Jardim Santa Rosa 
(Morro do Chocolate).

propicia o uso de ciclos. 
Também é preciso consi-
derar que o ciclista é par-
te importante do trânsito 
e, assim como o pedestre, 
possui características mais 
frágeis que os veículos 
e, portanto, precisam ser 
priorizados nas ações de 
engenharia de trânsito”, 
destacou a diretora de 
Trânsito, Luciana Viana.



página 2 A GAzetA dos Municípios 31 de outubro de 2019

Miscelânea
Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? 
Na Antártida não há bactérias e em razão disso, os alimentos podem ser 
consumidos após anos sem uso, não existem também o mofo, nem as latas 
enferrujam e nem o alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes 
(iceberg) são formados por água doce e, em razão disso os mesmos flu-
tuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu 
total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem noites). A temperatura media no 
verão é de zero grau centígrado e no inverno de menos 20 graus centígra-
dos, chegando a máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta 
por alguns séculos. 
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provo-
cada por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células 
vermelhas do sangue, encarregada do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas 
da anemia estão a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as 
infecções constantes. O primeiro passo para combater a anemia é adotar 
uma nova dieta alimentar.  

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as 
mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam 
aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam 
perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os 
homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A es-
perança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada 
dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.
Nossa paciência alcançará mais do que a nossa força.
Pouco se aprende com a vitória e mais com a derrota.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 121, Termo nº 7111
Faço saber que pretendem se casar HELIO GABRIEL SILVA e RAQUEL MARCELINO, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, nascido em 
06 de julho de 1962, de profissão mecânico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Alzira de Siqueira, nº 02, 
Caminho Novo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ GABRIEL SILVA, desaparecido há 20 anos e de CREUSA 
BARBOSA SILVA, falecida em Itaquacetuba/SP na data de 22 de agosto de 2005. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 17 
de abril de 1988, de profissão secretária, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de ROBERTO MARCELINO, de 73 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 25 de março de 1946 e de MA-
RIA DURVALINA DOS SANTOS MARCELINO, de 66 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 15 de fevereiro 
de 1953, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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. 

Instituto CCR e CCR NovaDutra reforçam 
combate ao abuso e à exploração
sexual de crianças e adolescentes

Ações conscientizam so-
bre formas de identificar e 
denunciar os casos suspei-
tos. O Instituto CCR e a 
CCR NovaDutra reforçam 
a campanha de combate 
ao abuso e à exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes. Por mais um 
ano, a campanha é vei-
culada por meio de spots 
e entrevistas na progra-
mação da CCRFM 107,5 
NovaDutra, destacando 
o Disque 100, um servi-
ço de utilidade pública 
da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência 
da República. Por meio 
desse canal é possível de-

nunciar os casos suspeitos 
de forma sigilosa. A ação 
também é divulgada em 
Painéis de Mensagens Va-
riáveis (PMVs) localiza-
dos ao longo da rodovia 
Presidente Dutra.
Saiba como denunciar
É possível denunciar qual-
quer suspeita de abuso ou 
exploração sexual infantil 
discando 100, o Disque 
Direitos Humanos, que 
funciona 24 horas diaria-
mente, incluindo sábados, 
domingos e feriados. As 
ligações, que são gratuitas, 
podem ser feitas de qual-
quer terminal telefônico 
fixo ou móvel, bastando 

discar 100 não havendo 
necessidade de identifica-
ção. Também é possível 
denunciar por meio do 
aplicativo Proteja Brasil, 
que funciona em celulares 
e tablets, com tecnologia 
iOS e Android.
Além disso, pode-se pro-
curar o Conselho Tutelar 
regional e delegacias co-
muns ou especializada em 
crimes contra a criança e 
o adolescente. Em casos 
de emergência, a denún-
cia também pode ser feita 
para a Polícia Militar pelo 
telefone 190 ou para a Po-
lícia Rodoviária Federal 
pelo telefone 191.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite nº 14/2019, Processo nº 47/2019, para Aqui-
sição de Insumos Odontológicos. Abertura da Sessão Pública dia 08/11/2019 às 
08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, 
na sede da Prefeitura Municipal até o dia 07/11/2019, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará dis-
posto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal
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Fatec Taubaté abre inscrições 
para vestibular 2020

Secretaria de desenvolvimento 
econômico destaca a facilidade 
da carteira de trabalho digital

Prefeitura de Taubaté
promove reunião para

uso do Teatro Metrópole

Taubaté Shopping recebe 4º 
Concurso de Presépios e projeto 

de livro de receitas natalinas

Estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo 
Vestibular da Faculdade 
de Tecnologia de Tauba-
té 2020. O exame será 
realizado no dia 8 de de-
zembro de 2019. São 120 
vagas distribuídas entre 
os cursos de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas (noite 
– 40 vagas), Tecnologia 
em Eletrônica Automotiva 
(noite – 40 vagas) e Tec-

Na última semana, o Mi-
nistério da Economia lan-
çou a Carteira de Trabalho 
digital com validade jurí-
dica. Por esse motivo, a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Pin-
damonhangaba destaca 
as facilidades obtidas por 
este meio.
A Carteira de Trabalho 
Digital foi lançada em for-
mato de aplicativo para 
celulares nas versões IOS, 
Android e Web. O docu-
mento possui validade ju-
rídica conforme a carteira 
de trabalho impressa, mas 
não se equipara aos docu-
mentos de identificação 
civis de que trata o art. 2º 
da Lei nº 12.037, de 1º de 
outubro de 2009.
A novidade traz inicial-
mente como benefícios a 
agilidade na obtenção do 
documento, podendo ser 
solicitado sem a necessi-
dade de se dirigir a uma 
unidade física de atendi-
mento, estando  previa-
mente emitida a todos 
inscritos no Cadastro de 
Pessoas Físicas – CPF, 
sendo apenas necessária 
sua habilitação pelo pró-
prio aplicativo ou pela 
Web, através da página 
eletrônica: https://gov.br/
trabalho. Pelo aplicativo 

A Prefeitura de Taubaté 
promove na próxima sex-
ta-feira, dia 1 de novem-
bro, às 14h30 no Centro 
Cultural Toninho Mendes 
uma reunião de abertura 
de agenda para uso do Te-
atro Metrópole.
O encontro visa atender 
as solicitações de produ-

Para ajudar a eternizar 
uma das datas mais espe-
ciais do ano, o Natal, o 
Taubaté Shopping rece-
be duas iniciativas: o “4º 
Concurso de Presépios do 
Vale do Paraíba” e o pro-
jeto de um livro digital 
“Receitas de Natal Ceia 
dos Sonhos”. As duas ati-
vidades já estão com ins-
crições abertas. Concurso 
de presépios. Realizado 
pela Prefeitura Municipal 
de Taubaté, em Parceria 
com a Associação Artísti-
ca Cultural Oswaldo Go-
eldi, Taubaté Shopping 
e Produção de Ametista 
Eventos, o 4º Concurso 
de Presépios do Vale do 
Paraíba tem inscrições 
abertas até 31 de outubro. 
As peças selecionadas fi-
carão expostas no Taubaté 
Shopping, de 8 de novem-

nologia em Gestão de Re-
cursos Humanos (manhã – 
40 vagas). Para concorrer, 
o candidato deve ter con-
cluído ou estar cursando 
o ensino médio ou equi-
valente desde que, no ato 
da matrícula, comprove 
a conclusão do curso. As 
inscrições deverão ser fei-
tas até às 15h do dia 11 de 
novembro, exclusivamen-
te pela internet no site: 
www.vestibularfatec.com.

também será possível ter 
as informações de Qua-
lificação Civil obtidas da 
Base de Dados do Cadas-
tro de Pessoa Física – CPF 
e os dados de Contratos de 
trabalho obtidos através 
da integração do CNIS e 
do eSocial.
A CTPS Digital terá como 
chave única o CPF, sendo 
este número válido para 
fins de registro trabalhis-
ta. Desta forma, não é 
mais necessário a emissão 
do documento físico para 
contratação em empresas 
que já estão obrigadas a 
utilizar o eSocial, ou seja, 
estas empresas ficam de-
sobrigadas de realizar 
anotações no documento 
físico e poderão realizar 
contratações sem solicitar 
ao trabalhador a CTPS (fí-
sica ou digital).
O objetivo é facilitar a 
vida dos trabalhadores que 
terão o documento digital 
à mão sempre que preci-
sarem fazer uma consulta. 
Todas as experiências pro-
fissionais formais estarão 
no aplicativo, o trabalha-
dor passa a ser mais um 
agente fiscalizador de todo 
o processo e poderá verifi-
car se a empresa informou 
o vínculo e forneceu as 
informações corretas nos 

tores artísticos por da-
tas disponíveis para uso 
do espaço destinado a                                   
apresentações das mais 
variadas expressões artís-
ticas. 
Também será apresenta-
do o decreto 12.408/2011, 
que regulamenta o uso 
das dependências do tea-

bro de 2019 a 5 de janei-
ro de 2020, e por meio do 
voto popular premiará um 
vencedor em dinheiro. O 
concurso tem por objeti-
vo promover, dinamizar e 
preservar a cultura popular 
da confecção de presépios 
natalinos, valorizando téc-
nicas artesanais e artísti-
cas da Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba, e 
incentivar a utilização de 
materiais e matérias-pri-
mas diferenciadas.
Livro de Receitas
O Taubaté Shopping e al-
guns shoppings adminis-
trados pela AD Shopping 
realizam a ação “Ceia dos 
Sonhos”. Os clientes são 
convidados a compartilhar 
aquela receita que faz o 
maior sucesso na família e 
que não pode faltar no Na-
tal. As 50 primeiras serão 

br. O manual do candida-
to, que traz todas as datas, 
normas e orientações para 
o processo seletivo, está 
disponível para download 
gratuito no site da Fatec: 
https://www.fatectaubate.
edu.br.
A Fatec de Taubaté fica 
na avenida Tomé Portes 
Del Rei, nº 525 – Vila São 
José. Informações pelos 
telefones (12) 3602-2708 
e 3602-2709.

sistemas de governo.
O aplicativo faz parte do 
projeto de modernização, 
desburocratização e sim-
plificação dos serviços 
prestados ao cidadão do 
Ministério da Economia.
Para acessar o documento, 
basta baixar gratuitamente 
o aplicativo na loja virtual 
(App Store da Apple e no 
Play Store do Android, ou 
acessar também pelo por-
tal GOV.BR, por meio do 
link https://gov.br/traba-
lho). E quem já tem cadas-
tro no acesso.gov.br, ou 
já acessou algum serviço 
pelos aplicativos do Sine 
Fácil e Meu INSS, basta 
usar seu CPF e senha para 
acessar o App Carteira de 
Trabalho Digital, caso não 
tenha cadastro, você pode-
rá fazer pelo próprio apli-
cativo.
Os trabalhadores que tive-
rem dificuldades de acesso 
à internet ou celular po-
dem se dirigir a uma agên-
cia do trabalho, onde serão 
orientados sobre os proce-
dimentos necessários para 
cadastro. A tendência é 
o número de downloads 
aumentar gradativamente 
nos próximos meses à me-
dida que as pessoas forem 
tomando conhecimento da 
importância e da facilida-
de do uso da carteira de 
trabalho pelo celular em 
substituição a CTPS físi-
ca.
Os benefícios esperados 
com o lançamento da Car-
teira de Trabalho Digital 
com validade jurídica se-
rão:
–     Diminuir a pressão 
na rede de atendimento na 
procura do documento fí-
sico;
–     Maior aproveitamento 
das vagas disponíveis, re-
duzindo o tempo médio de 
atendimento, para os cida-
dãos que ainda necessita-
rem o documento físico;
–     Agilidade no acesso às 
informações trabalhistas 
consolidadas em um único 
ambiente, possibilitando 
ao trabalhador fiscalizar 
seus vínculos trabalhistas;
–     Projeção para redução 
de custo administrativo;
–     Integração das bases 
de dados do Ministério da 
Economia;
– Desburocratização e 
simplificação na obtenção 
do documento de forma 
totalmente digital.

tro, estabelecendo normas 
para sua utilização e a atu-
alização no valor da taxa 
de uso.
Para mais informações, 
os interessados devem li-
gar para 3624-8695 ou 
encaminhar e-mail para 
teatrometropole@taubate.
sp.gov.br.

selecionadas para compor 
o livro digital e cada recei-
ta levará o nome e foto da 
família contemplada.
Para participar, os interes-
sados devem realizar ins-
crição pelo hotsite https://
ceiadossonhos.com.br/ até 
o dia 8 de novembro, onde 
é necessário mandar uma 
foto da família, indicar o 
passo a passo de um prato 
principal e de uma sobre-
mesa e contar uma breve 
história da importância da-
quela receita de Natal para 
a família inscrita. Todas as 
receitas devem conter os 
ingredientes necessários e 
modo de preparo.
O livro de receitas ficará 
disponível no site de cada 
empreendimento partici-
pante e no hotsite da ação 
a partir do dia 10 de de-
zembro.



página 4 A GAzetA dos Municípios 31 de outubro de 2019

Pindamonhangaba promove 
reunião sobre pagamento por 

serviços ambientais

EDP abre vagas para o
Programa Jovem Aprendiz,

no Vale do Paraíba

Ubatuba recebe
31ª Feira das Nações

Taubaté Shopping recebe 4º 
Concurso de Presépios e projeto 

de livro de receitas natalinas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te e do Departamento de 
Agricultura, realizou uma 
reunião com funcionários, 
representantes de conse-
lhos e membros de outras 
entidades. 
Na ocasião, receberam 
a visita do secretário 
de Meio Ambiente do 
Município de Extrema 
– MG, Paulo Henrique 
Pereira, para confirmar a                     
adesão do Município ao 
projeto Conservador da 
Mantiqueira, com a pro-
posta de implementar o 
Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) no Mu-
nicípio.
O PSA é uma ferramenta 
que busca a proteção dos 
serviços ecossistêmicos 
e ajuda na conservação 
e manejo adequado por 
meio de atividades de pro-
teção e de uso sustentável, 
seguindo o princípio “pro-
vedor-recebedor”. Não 

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale 
do Paraíba, abre inscri-
ções para o Programa Jo-
vem Aprendiz. Durante 
12 meses, os contratados 
participam de um curso de 
capacitação e qualificação 
de eletricista com foco na 
atuação em rede aérea de 
distribuição de energia. 
Os interessados poderão 
se inscrever até 8 de no-
vembro, por meio do site 
www.soulan.com.br/jove-
maprendiz-edp.
O projeto é fruto de uma 
parceria da Companhia 
com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI), através do 
Programa de Aprendiza-
gem Industrial, que forma 
jovens no curso de Eletri-
cista de Redes de Distri-
buição de Energia Elétri-
ca.
Com carga horária total de 
800 horas, sendo 20 ho-
ras semanais, o programa 
tem cerca de doze meses 
de duração. Os estudantes 
serão contratados em regi-
me CLT por prazo deter-
minado, receberão salário 
e benefícios durante o pe-
ríodo do curso, ganharão 
um certificado chancelado 
pelo SENAI e permanece-
rão no banco de talentos 
da EDP, podendo partici-
par futuramente de pro-

Como já é esperado em 
todo fim de outubro, Uba-
tuba receberá entre os dias 
25 de outubro a 3 de no-
vembro a 31ª Feira das 
Nações, na Praça de Even-
tos da Avenida Iperoig.
Promovida pelo Rotary 
Club de Ubatuba, a feira 
é a maior evento gastro-
nômico beneficente da re-
gião e conta com a parti-
cipação de nove entidades 
que receberão o público 
todos os dias a partir das 
18h e aos fins de semana 
também na hora do almo-
ço. “O Rotary idealizou 
a feira com o intuito de 
contribuir com as entida-
des sociais de Ubatuba. 

Ações estão com inscri-
ções abertas e valorizam 
ainda mais a magia do Na-
tal
Para ajudar a eternizar 
uma das datas mais espe-
ciais do ano, o Natal, o 
Taubaté Shopping rece-
be duas iniciativas: o “4º 
Concurso de Presépios do 
Vale do Paraíba” e o pro-
jeto de um livro digital 
“Receitas de Natal Ceia 
dos Sonhos”. As duas ati-
vidades já estão com ins-
crições abertas.
Concurso de presépios
Realizado pela Prefeitu-
ra Municipal de Taubaté, 
em Parceria com a Asso-
ciação Artística Cultural 
Oswaldo Goeldi, Taubaté 
Shopping e Produção de 
Ametista Eventos, o 4º 
Concurso de Presépios do 
Vale do Paraíba tem ins-
crições abertas até 31 de 
outubro.

adianta só cobrar multas 
de quem polui, mas tam-
bém beneficiar quem pres-
ta serviços ambientais.
Neste contexto, produto-
res e propriedades rurais 
participantes de Pindamo-
nhangaba, estarão rece-
bendo incentivo financei-
ro.
Segundo a secretária de 
Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin, o 
primeiro passo é montar 
o grupo de trabalho para 
que a legislação e proce-
dimentos básicos de ação 
possam ser debatidos 
para posteriormente pas-
sar para a ação. “Será um 
grande ganho para o mu-
nicípio aderir ao Plano e 
incentivando aos proprie-
tários a proteção do meio 
ambiente principalmente 
nas áreas rurais”, disse a 
secretária.
O Plano Conservador da 
Mantiqueira tem como ob-
jetivo promover a restau-
ração florestal de espécies 

cessos seletivos para va-
gas efetivas. 
O curso terá aulas teóricas 
e práticas a respeito dos 
princípios e leis que re-
gem o funcionamento de 
sistemas elétricos. O intui-
to é que os participantes 
aprendam sobre os proce-
dimentos e técnicas neces-
sárias para planejamen-
to, execução, avaliação e 
inspeção das redes, bem 
como sobre manutenções 
preventivas e corretivas, 
dentro das normas técni-
cas e de segurança.
Inscrições
O Programa Jovem 
Aprendiz será ministrado 
na sede do Senai e da EDP 
em Taubaté, a partir de ja-
neiro. Há 16 vagas dispo-
níveis. Os requisitos para 
cursar a qualificação são 
os seguintes:
- Formação: Ensino Mé-
dio completo;
- Residir preferencialmen-
te em Taubaté, São José 
dos Campos, Guaratin-
guetá e cidades vizinhas
- Ter nascido entre 
21/01/1997 a 21/01/2002;
- Disponibilidade de horá-
rio no período da manhã
A inscrição deve ser re-
alizada pelo site  da re-
crutadora, www.soulan.
com.br/jovemaprendiz-e-
dp,  até 08 de novembro. 
O processo de seleção in-

Contudo, é a soma dos 
esforços de todos envolvi-
dos que faz com que este 
evento tenha perdurado 
até aqui”, ressalta André 
Silva, presidente do Ro-
tary de Ubatuba.
Durante todos os dias, o 
público poderá degustar 
pratos típicos de dife-
rentes nações, tais como 
Alemanha (Rotary Club), 
Brasil (Santa Casa de 
Ubatuba), Estados Unidos 
(AEU), Japão (Anibra), 
Rússia (UbatubaSat), Por-
tugal (Lar Vicentino), Chi-
na (AE Sementes da Boa 
Nova), Líbano (Apae) e 
Itália (Paróquia Exaltação 
da Santa Cruz).

As peças selecionadas fi-
carão expostas no Taubaté 
Shopping, de 8 de novem-
bro de 2019 a 5 de janei-
ro de 2020, e por meio do 
voto popular premiará um 
vencedor em dinheiro. O 
concurso tem por objeti-
vo promover, dinamizar e 
preservar a cultura popular 
da confecção de presépios 
natalinos, valorizando téc-
nicas artesanais e artísti-
cas da Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba, e 
incentivar a utilização de 
materiais e matérias-pri-
mas diferenciadas.
Livro de Receitas
O Taubaté Shopping e al-
guns shoppings adminis-
trados pela AD Shopping 
realizam a ação “Ceia dos 
Sonhos”. Os clientes são 
convidados a compartilhar 
aquela receita que faz o 
maior sucesso na família 
e que não pode faltar no 

nativas da Mata Atlântica, 
em 1.200.000 hectares na 
área de influência da Ser-
ra da Mantiqueira no CV 
Águas, primeira experi-
ência brasileira de proje-
to de restauração florestal 
utilizando o mecanismo 
de PSA (Pagamentos por 
Serviços Ambientais).
Objetivos do Plano:
•Melhorar a capacidade 
de produção dos serviços 
ambientais, como a água, 
a conservação de solo, a 
biodiversidade, o seques-
tro de carbono, a manuten-
ção da paisagem;
•Promover um plano mu-
nicipal e regional da mata 
atlântica com a participa-
ção de diversos atores e 
apoio da Fundação SOS 
Mata Atlântica;
•Melhorar a capacidade de 
resiliência dos municípios 
para enfrentar os danos 
causados pelas mudanças 
climáticas;
•Fortalecer a governança 
ambiental nos municípios.

clui prova de português e 
matemática, teste prático, 
entrevista e avaliação psi-
cossocial.
Vale ressaltar que a EDP 
oferece aos estudantes, 
salário, vale refeição, vale 
transporte e convênio mé-
dico, além de material di-
dático, uniformes, Equi-
pamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e certi-
ficação com chancela do 
SENAI.
Serviço
Programa Jovem Apren-
diz - Vale do Paraíba
Inscrições até 08 de no-
vembro
Site para cadastro no pro-
cesso seletivo: www.sou-
lan.com.br/jovemaprendi-
z-edp 
Local do curso: sede do 
Senai e da EDP em Tauba-
té
Horário: Segunda a Sexta 
no período da manhã (20 
horas semanais)
Salário: R$440,00
Benefícios: Vale Refeição 
(R$344,00), Vale Trans-
porte, Assistência Médica 
e Seguro de Vida
Ao final do curso recebe-
rão o certificado chance-
lado pelo SENAI e ficarão 
no banco de talentos da 
EDP com possibilidade de 
participar futuramente de 
processos seletivos para 
vagas efetivas.

“A Feira das Nações já 
tem tradição, não somente 
pela sua riqueza gastronô-
mica, como também por 
sua veia social, uma vez 
que todas as instituições 
participantes têm seu ape-
lo social. Por isso, quere-
mos      receber todo o pú-
blico, local e turistas, cada 
vez melhor. Deste modo, 
resolvemos inovar e aten-
der no horário de almo-
ço aos finais de semana”, 
contou André.
A feira conta ainda com o 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Ubatuba, Comtur 
e Associação Comercial 
de Ubatuba e de diversas 
empresas locais.

Natal.
As 50 primeiras serão se-
lecionadas para compor o 
livro digital e cada receita 
levará o nome e foto da fa-
mília contemplada.
Para participar, os interes-
sados devem realizar ins-
crição pelo site até o dia 8 
de novembro, onde é ne-
cessário mandar uma foto 
da família, indicar o passo 
a passo de um prato prin-
cipal e de uma sobremesa 
e contar uma breve histó-
ria da importância daquela 
receita de Natal para a fa-
mília inscrita. 
Todas as receitas devem 
conter os ingredientes ne-
cessários e modo de pre-
paro.
O livro de receitas ficará 
disponível no site de cada 
empreendimento partici-
pante e no hotsite da ação 
a partir do dia 10 de de-
zembro.


