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Vaga de emprego em 
Tremembé

VAGAS PARA INSTALA-
DOR MULTISKILL (Ins-
talador de rede fibra óptica 
FTTH)
2 Vagas
Regime de contrato: CLT
Área e especialização pro-
fissional:
Informática, TI, Telecomu-
nicações - Suporte Técnico 

Nível hierárquico: Instala-
dor Multiskill
Requisitos:
 Ser morador de Tremembé 
Ensino Médio Completo
CNH B
ENVIAR O CURRÍCULO 
PARA rh@madmak.net
As empresas interessadas 
em divulgar as suas vagas 

devem entrar em contato 
com a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
de Tremembé pelo e-mail 
desenvolvimentoecono-
mico@tremembe.sp.gov.
br ou presencialmente no 
Mercado Municipal - Rua 
Vitorino Carvalho, Solar da 
Mantiqueira, Tremembé.

Prefeitura realiza o Taubaté Jazz & Blues 
Festival

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento, Inovação 
e Turismo, realiza de 11 a 
13 de novembro o “Tauba-
té Jazz & Blues Festival”, 
com grande expectativa de 
público e excelentes opções 
musicais. O evento tem en-
trada gratuita e é voltado 
para todas as faixas etárias.
O Festival já é considera-
do um importante evento 
turístico para o município 
graças à popularidade que 
o jazz conquistou entre os 
jovens e adultos. O distrito 
de Quiririm, onde o Fes-
tival terá lugar, também 
é conhecido pelas opções 
gastronômicas. Taubaté é 
reconhecida por seus gru-
pos musicais que são refe-
rência no Brasil. Entre os 
destaques estão a Orquestra 

Sinfônica Jovem de Tauba-
té, a Banda Sinfônica de 
Taubaté, o recém-criado 
Coral Municipal de Tauba-
té, a Taubaté Big Band, e a 
Bamuq – Banda Municipal 
de Quiririm. A cidade tam-
bém conta com a Fanfarra 
Municipal de Taubaté – Fa-
muta, que já conquistou di-
versos títulos internacionais 
ao longo dos últimos anos. 
Segundo Ricardo Vilhena, 
Diretor do Departamento 
de Turismo da Prefeitura de 
Taubaté, “O Taubaté Jazz 
& Blues Festival contribui 
para o fortalecimento da 
cultura musical, fortalece o 
turismo cultural e estimula 
o turismo interno. É tam-
bém um evento que gera 
oportunidades, posiciona 
Taubaté como uma cidade 
criativa e inteligente e ajuda 

a dinamizar o mercado de 
trabalho no comércio muni-
cipal”. TAUBATÉ JAZZ & 
BLUES FESTIVAL
Data: 11 a 13 de novembro 
de 2022
Local: Palco de Eventos de 
Quiririm
Rua Coronel José Benedito 
Marcondes de Mattos, 79 – 
Quiririm
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA – 11/11
ABERTURA OFICIAL ÀS 
19h30
ANA DERIGGI – 20h
SÁBADO – 12/11
VAMOS PRO JAZZ – 14h
BOCATO – 17h
NUNO MINDELIS – 20h
DOMINGO – 13/11
FERNANDO PONTES 
QUARTETO – 14h
BANDA NINA – 17h
BLUES BEATLES – 20h

Via Rápida abre novas vagas para Pinda e 
paga bolsa de R$ 210,00 para alunos

A Carreta do Via Rápida, 
que está no estacionamen-
to da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, abriu mais 
60 vagas para cursos na 
cidade. Quem concluir um 
dos três cursos oferecidos 
(barman, garçom/garçonete 
e camareiro), além de obter 
qualificação para o merca-
do de trabalho e certificado, 
vai receber bolsa auxílio de 
R$ 210,00.
Cada um dos cursos pos-
sui 20 vagas e os interes-
sados devem fazer cadas-
tro pelo link https://www.
cursosviarapida.sp.gov.br/
cursos/7053/Carga_Cursos. 
Os alunos devem ter no 

mínimo 16 anos. Os cursos 
oferecidos pelo programa 
Via Rápida Emprego, em 
parceria com o Centro Pau-
la Souza e com apoio da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico da Prefeitura, 
vão começar dia 22 de no-
vembro. Cada curso terá 
80 horas de duração, sendo 
cinco horas por dia e serão 
cursos presenciais, dentro 
da carreta. O diretor de Em-
prego e Renda da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Mar-
celo Camargo, disse “que 
a abertura de novas turmas 
se deve ao grande interes-
se da população, que tem 
buscado realizar cursos e 

se qualificar par ao merca-
do de trabalho”. Ele desta-
cou que “mesmo as pessoas 
que já trabalham com essas 
atividades, podem fazer os 
cursos para aprimorar a téc-
nica e obter mais conheci-
mento”.Marcelo Camargo 
explicou que “os cursos 
são totalmente gratuitos e 
os alunos que concluírem, 
com, no mínimo, 75% de 
frequência, receberão bol-
sa auxílio no valor de R$ 
210.00. São novas possi-
bilidades de aumentar os 
conhecimentos da área e de 
se preparar para o mercado 
de trabalho – cada vez mais 
competitivo”, finalizou.
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EXPEDIENTE

09 de novembro 2022 

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
053/2022 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Gêneros Alimentícios – A Prefeitura Municipal de Potim informa a rea-
bertura da sessão, para demais informações e prosseguimentos, em 
10/11/2022 às 10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.
br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 08 de novembro de 
2022. Evelin F. S. Santos – Pregoeira.

Ubatuba terá 
“Semana das 

Culturas 
Tradicionais” 

a partir do dia 16

Como parte do calendário 
de atividades complemen-
tares da Secretaria de Edu-
cação de Ubatuba, no dia 
16 de novembro acontece 
a abertura da “Semana das 
Culturas Tradicionais” na 
sede do Projeto Tamar.
O destaque da abertura, 
prevista para às 18h30, é o 
lançamento do livro “Histó-
rias do Quilombo da Fazen-
da – pelas vozes da juven-
tude”, que será seguido de 
uma roda de saberes entre 
gerações e, posteriormen-
te, apresentação cultural 
do grupo de Jongo “Ô de 
Casa”. Haverá, também, 
contação de histórias da 
professora Emília com o 
causo “Dito e a corrida de 

canoas”.Nesse dia acon-
tece, ainda, a abertura da 
exposição com a temática 
“Culturas Tradicionais”, 
no Museu Caiçara, contem-
plando as propostas realiza-
das pelas escolas durante o 
ano, que valorizam a cultu-
ra Ubatubana – originária 
da mescla desses três po-
vos: indígenas, africanos e 
europeus – matrizes do Bra-
sil – que compõem o povo 
caiçara.“Estamos muito fe-
lizes de celebrar o trabalho 
realizado nas escolas, que 
desenvolve um dos pilares 
da Educação Municipal, 
que é História e Memória 
de Ubatuba. Além disso, a 
iniciativa ainda contempla 
algumas competências ge-

rais da Base Nacional Co-
mum Curricular – BNCC, 
que determina os direitos 
de aprendizagem de todo 
aluno cursando a Educação 
Básica no Brasil, como re-
pertório cultural e trabalho 
e projeto de vida”, destacou 
a secretária de Educação de 
Ubatuba, Fatinha Barros.
A mostra ficará em expo-
sição no Projeto Tamar até 
o dia 20 de novembro. É 
importante destacar que 
moradores de Ubatuba não 
pagam entrada no local 
mediante a realização do 
cadastro, que poderá ser 
feito no momento da visita 
a partir da apresentação de 
documento de identidade e 
comprovante de residência.
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A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, informa que estão 
abertas as inscrições para o 
curso gratuito e presencial 
de “Processamento Casei-
ro de Frutas”, que acontece 
nos dias 16, 17 e 18 de no-
vembro, das 8h às 17h, no 
Centro de Educação Am-
biental Parque Ecológico 
da Moçota. O curso tem 
conteúdo teórico e prático e 
inclui informações de como 
preparar as frutas para o 
processamento; reunir os 

materiais; processar produ-
tos pela geleificação, pela 
concentração e pelo cozi-
mento e desidratação; enva-
sar os produtos, pasteurizar, 
fazer o teste de vedação, 
entre outras. No total serão 
24h de curso. Os participan-
tes receberão café da manhã 
e almoço no local e certifi-
cação ao final. As vagas 
são limitadas e por ordem 
de inscrição. As inscrições 
podem ser feitas por meio 
DESTE FORMULÁRIO.
O curso é uma realização 
do Sindicato Rural de São 

José dos Campos, por meio 
do SENAR (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Ru-
ral), da FAESP (Federação 
da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo), 
com apoio da SICA (Secre-
taria de Indústria, Comércio 
e Agricultura) da Prefeitura.
O Centro Educacional Am-
biental Parque da Moçota 
fica na Rua Antônio Gue-
des Tavares, nº 0 – Vila 
Menino Jesus. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo Whatsapp (12) 98850-
9626.

Inscrições abertas para curso de 
Processamento Caseiro de Frutas em 

Taubaté
Campanha reforça 

combate ao 
atropelamento de 

animais silvestres em 
Ubatuba

O Instituto Profauna – orga-
nização não governamental 
de proteção à fauna e moni-
toramento ambiental – com 
o apoio do Departamento 
de Proteção e Bem-Estar 
Animal de Ubatuba realiza-
rá neste sábado e domingo 
(12 e 13) a campanha do 
“Dia Nacional de Urubu-
zar”, que visa combater o 
atropelamento de animais 
silvestres nas rodovias da 
região.Voltada para os mo-
toristas, a iniciativa contará 
com entrega de panfletos, 
orientação aos condutores, 
faixas, cartazes e atividades 
lúdicas para as crianças. A 
expectativa é abordar mais 
de duas mil pessoas.A ação 
será realizada no sábado no 
KM 66 da Rodovia Oswal-
do Cruz (SP-125), das 8h 
às 17h, em parceria com o 
Parque Estadual da Serra 
do Mar – Núcleo Santa Vir-

gínia; Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER); 
e Polícia Rodoviária Esta-
dual.No domingo, a cam-
panha segue para a Rodovia 
Rio-Santos (BR-101), no 
KM 32, altura da Praia do 
Félix, região norte, com a 
colaboração da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) e da 
empresa CCR – concessio-
nária que administra a ro-
dovia.De acordo com Tiago 
Leite, biólogo Coordenador 
Técnico no Instituto Pro-
fauna, o projeto Urubuzar já 
existe há alguns anos com o 
objetivo de realizar ações a 
nível nacional de educação 
ambiental dos motoristas e 
usuários de vias públicas 
sobre os riscos e impactos 
ambientais promovidos pe-
los atropelamentos de ani-
mais silvestres. “Teremos 
muita informação bacana 
para orientar os motoris-

tas neste feriadão, a fim de 
que tomem cuidado com os 
atropelamentos de animais 
silvestres e tenham uma 
viagem segura”, ressaltou.
Sistema Urubu
É um aplicativo de celu-
lar que permite a qualquer 
cidadão contribuir com a 
conservação, protegendo 
animais silvestres de atro-
pelamentos.
O Sistema Urubu está dis-
ponível gratuitamente para 
Android e iOS e seu uso é 
simples: encontrando um 
animal atropelado, o usuá-
rio tira uma foto usando o 
aplicativo e a foto é envia-
da para o Centro Brasileiro 
de Estudos em Ecologia de 
Estradas (CBEE). Os dados 
enviados são analisados e 
ajudam a identificar pontos 
vulneráveis e propor mu-
danças para reduzir atrope-
lamentos.
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FUSSTA inicia Campanha “Natal Solidário 
2022” em Taubaté

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) iniciou a 
campanha “Natal So-
lidário do FUSSTA 
2022: doe brinquedos e 
ganhe sorrisos”.
A iniciativa tem como 
objetivo arrecadar 
brinquedos novos para 
serem doados para as 
crianças da zona rural 
do município. A expec-
tativa é beneficiar cer-
ca de mil crianças de 
doze bairros, além de 

500 famílias com a do-
ação de cestas básicas.
As doações poderão 
ser realizadas até o dia 
15 de dezembro em di-
versos pontos de coleta 
espalhados pela cidade, 
como no Centro Cultu-
ral “Toninho Mendes”, 
arena esportiva São 
Paulinho, Mercatau, 
além da sede do Fundo 
Social e eventos reali-
zados pelas secretarias 
da Prefeitura de Tauba-
té, entre outros.

A campanha realiza-
da no ano passado en-
tregou cerca de 400 
brinquedos para crian-
ças dos bairros Paiol, 
Santa Luzia Rural, Re-
gistro, Serrinha e Vila 
Velha. A ação também 
distribuiu mais de 300 
cestas básicas.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone 3621-7567. A 
sede do FUSSTA fica 
na Estrada do Pinhão, 
nº 243, Santa Fé.

Tremembé realiza mutirão 
social para orientar munícipes 

instrução para tirar todas as 
dúvidas de quem gostaria 
de aderir ou precisa atua-
lizar algum documento”, 
explica Patrícia Borelli da 
Secretaria de Ação Social.
E para entreter as crianças, 
enquanto os pais e respon-
sáveis realizam as ativida-
des do mutirão, uma equipe 
de recreação estará no local 
realizando brincadeiras e 
muitas atividades gratuitas 

e alegres com os pequenos.
O Mutirão da Ação Social 
será realizado no Centro 
de Eventos de Tremembé, 
com acesso pela Rua São 
Francisco n. 197 – Centro, 
em frente à Estação Ferro-
viária. Para participar, os 
munícipes devem apresen-
tar um documento oficial 
com foto e um comprovan-
te de residência atualizado, 
além de informar quais são 

os programas sociais ou 
benefícios sobre os quais 
desejam receber mais infor-
mações. 
INFORMAÇÕES DO MU-
TIRÃO DA AÇÃO SO-
CIAL
Data: 05 de novembro, sá-
bado
Hora: das 9h às 14h 
Local: Centro de Eventos 
de Tremembé, Rua São 
Francisco n. 197 – Centro.

Tremembé abre as festividades em 
comemoração aos seus 126 anos com um 

histórico encontro de carros antigos

 A Prefeitura de Tremembé 
está preparando diversas 
ações para a comemoração 
do ANIVERSÁRIO DE 
126 ANOS da nossa cidade 
e, para abrir as festividades, 
nada melhor que um grande 
encontro de carros clássi-
cos e antigos que retratam 
a história viva do automo-
bilismo brasileiro e também 
de Tremembé.O 7º EN-
CONTRO DE CARROS 
ANTIGOS, realizado pela 
equipe CAAT (Clube de 
Carros Antigos de Taubaté), 
acontece no dia 20 DE NO-
VEMBRO, domingo, das 

09h às 15h, na PRAÇA DA 
ESTAÇÃO. Os visitantes 
poderão conhecer de perto 
modelos variados e origi-
nais refrigerados a ar como 
Fusca, Variante, Kombi en-
tre outros, muitos deles arti-
gos de colecionadores.  EN-
CONTRO EM PROL DAS 
CAUSAS SOCIAIS
A entrada é gratuita, mas 
a equipe organizadora irá 
arrecadar alimentos para o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Tremembé e soli-
cita aos visitantes a contri-
buição voluntária de 2kg de 
alimentos não perecíveis. 

ATENÇÃO: No encontro é 
proibido carros com placa 
de VENDE-SE.
Bora relembrar um pouco 
da cultura automobilística 
e iniciar a comemoração do 
aniversário da cidade?
Nosso primeiro encontro 
marcado 20 NOVEMBRO 
- DOMINGO
 09h às 15h
PRAÇA DA ESTAÇÃO
Esperamos você lá!
Realização: CAAT (Clu-
be de Carros Antigos de 
Taubaté)
Apoio: Prefeitura de Tre-
membé


