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Inscrições abertas para o
Está confirmado!
Paraibuna terá de volta a
projeto patrulha mirim
tradicional festa de
para crianças moradoras
aniversário da cidade e dos bairros Flor do Campo
Feitur
e Maracaibo em
Tremembé.

A Policia Militar de Tremembé informa que estão
ABERTAS AS INSCRIÇÕES para mais duas
turmas do PROJETO PATRULHA MIRIM. Desta
vez, para as CRIANÇAS
de 08 a 12 anos, moradoras dos bairros Flor do
Campo e Maracaibo.

Turma II:
04 De junho
08h às 17h
Turma iii:
11 De junho
08h às 17h
Local do curso e inscrições: Casa bom samaritano. Endereço: alameda
dos agapantos, 229 – flor
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do campo. Atendimento: de terça a domingo,
das 13h às 18h. Atenção:
turmas especificas para
crianças moradoras dos
bairros flor do campo e
maracaibo. Realização:
policia militar de tremembé. Apoio: prefeitura de tremembé
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Fundo Social abre vagas para cursos
profissionais em junho

EXPEDIENTE
JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 02/042022
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale
do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

O FSS (Fundo Social de
Solidariedade) de Pindamonhangaba vai abrir
novas vagas para cursos
de capacitação profissional por meio do projeto
Reinvente. As novas turmas são para o mês de
junho.
As inscrições já estão
abertas para a modalidade de artesanato e para
os demais cursos devem
ser feitas nos seus locais
no dia de início. As vagas
são para pessoas com 16
anos os mais. A quantidade de vagas varia de
acordo com a capacidade
de absorção de cada curso.
Culinária
Início 01/06
Local: Centro Comunitário Parque das Palmeiras
Horário: 8 às 13 horas
De segunda a sexta feira
Maquiagem
Início 01/06
Local: Estação Cidadania / Vale das acácias
Manhã: segunda a quinta, das 8 às 12 horas
Sexta-feira, das 8 às
10h45
Tarde: segunda a quarta,

das 13 às 18 horas
Quinta-feira, das 13 às
16h45
Manicure
Início 06/06
Local: Centro Comunitário Nancy Borges /
Bairro São Judas Tadeu
em frente à escola Gilda
Molica
Segunda e quarta, das 18
às 22 horas
Centro comunitário do
Alto Cardoso início
07/06
Terças e quintas, das 18
às 22 horas
Centro comunitário Campos Maia início 06/06
Segundas e terças, das 13
às 18 horas
Barbeiro
Início 06/06
Local:
Salão da Igreja do Santana / praça em frente ao
Semar Santana
Segunda e terça
Manhã, das 8 às 13 horas
Tarde, das 14 às 19 horas
Quarta-feira
Manhã, das 8 às 10h30
Tarde, das 14 às 16h30
Decoração de balões
Início 02/06
Local: Centro Comunitá-
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rio Ouro Verde
Terças, quintas e sextas,
das 13 às 17 horas
Centro comunitário Jardim Resende
Terças, quintas e sextas,
das 8 às 12 horas
Padaria e Confeitaria
Início 01/06
Centro comunitário Cidade Nova
Padaria
Segunda a sexta, das
7h30 às 12h30
Confeitaria
Segunda a sexta, das 13
às 18 horas
Artesanato: Início 01/06
(inscrições já estão abertas)
Estação Arte Encanto
– Rua Barão Home de
Melo, centro
Com turmas de manhã e
de tarde, sendo 16 vagas
para cada modalidade (8
por período) e o aluno
ficará 2 meses em curso,
pois existe módulo básico e avançado.
Segunda: Bonecas
Terça: Peças para decoração de lavabos
Quarta: Macramê
Quinta: Costura criativa
Sexta: Patch aplique
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Mais um passo importante para
a construção das casas
populares (CDHU de
Paraibuna)

Depois de anos de trabalho, o projeto do Conjunto Habitacional da CDHU
de Paraibuna avança para
se tornar uma realidade,
após o Governo Municipal ter se empenhado
nessa conquista junto ao
governo do estado de São
Paulo, por ter cumprido
diversos projetos para
viabilização da construção das casas populares
do município. O avanço
desse grande empreendimento na cidade evidencia-se na publicação da
licitação do governo do
Estado para contratação
da empresa responsável
pelas obras e serviços de
engenharia das 48 unidades habitacionais e demais serviços da CDHU
de Paraibuna.
A licitação Nº 049/2022
(Processo Geral Nº
10.47.049), do empreendimento Paraibuna “B”,
na modalidade Disputa
Fechada, com critério
de julgamento de Maior

Desconto, está marcada para acontecer no dia
27 de maio de 2022, às
10h. Os envelopes com
as propostas deverão ser
apresentados na Rua Boa
Vista, 170 – Mezanino –
Auditório A, Centro, São
Paulo/SP, ocasião em que
se dará a sessão de abertura da licitação.
As obras e serviços, objeto da licitação do Estado, serão executados sob
o regime de empreitada a
preço global para as edificações e sistema fotovoltaico, e a preços unitários
para os demais serviços.
O valor total orçado
para execução do projeto CDHU de Paraibuna
é de R$10.860.666,32
(dez milhões, oitocentos
e sessenta mil, seiscentos
e sessenta e seis reais, e
trinta e dois centavos). O
empreendimento deverá
ser concluído no prazo
de 18 meses, sendo 12
meses para execução das
obras e serviços e 06 me-

ses para as obrigações
contratuais.
O projeto das 48 unidades habitacionais populares – em área desapropriada pelo Governo
Municipal no bairro das
Laranjeiras – foi viabilizado graças ao Convênio
firmado pela Prefeitura
da Estância Turística de
Paraibuna com o governo
do estado de São Paulo,
por meio da Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
(CDHU), órgão vinculado à Secretaria de Estado
da Habitação.
Dentre as ações a serem
executadas no empreendimento, estão: canteiro
de obra (instalação e desmobilização), administração local, serviços de
terraplanagem, implantação da rede de água e
esgoto, drenagem, pavimentação, paisagismo,
urbanismo, muro de arrimo, e outros serviços que
se fizerem necessários.
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Vôlei Taubaté anuncia atletas
para a temporada 2022

O Vôlei Taubaté Feminino anunciou nesta semana as primeiras atletas
para a temporada 2022.
O trabalho de montagem
do elenco visa o Campeonato Paulista da Divisão
Especial e a Superliga
C Feminina. As primeiras contratadas, já são
conhecidas da torcida: a
líbero Vi Maria, a cen-
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tral Lenara e as ponteiras
Jana e Monique Helena.
As atletas já defenderam
o Taubaté na temporada
anterior e estão de volta
ao Abaeté, com a assinatura de novo contrato.O
técnico André Bertelega
também poderá contar
com a líbero Ju Paes, 28
anos, que chega para reforçar o time que inicia

uma nova fase do projeto
de voleibol em Taubaté.
Paes é carioca e já passou
por times como Tijuca
Tênis Clube, Fluminense, Macaé, São Caetano,
Sesi São Paulo, E.C Pinheros entre outros e defendeu também a seleção
brasileira nas categorias
de base Infanto, Juvenil
e Sub 23.

Na próxima segunda-feira, 30, a rua que dá acesso à ponte do Rio das
Piabas, entre os bairros
Sertão da Quina e Araribá, será interditada para
realização da obra de
reconstrução da ponte.

O prazo previsto para o
término da obra é de 30
dias.
A ponte que atualmente
é de madeira será reconstruída para maior segurança dos moradores e
passará a ser de concreto.

Ponte do Rio das Piabas em
Ubatuba será interditada na
próxima segunda-feira (30)

Folia do Divino segue com
programação até junho em
Ubatuba

A romaria da Folia do
Divino Espírito Santo
continua reunindo tradição, fé e cultura por todas
as regiões do município.
Neste final de semana,
o grupo Folia do Divino
Espírito Santo (Mestre
Pedrinho) estará no sábado na Ilha dos Pescadores
e o grupo Folia Caiçara
do Divino Espírito Santo
(Mestre Neco) percorrerá
o bairro do Félix no sábado e o Itamambuca no
domingo. A programação
segue até o próximo dia
25 de junho. A peregrinação do Divino Espírito
Santo é realizada anualmente de casa em casa,

levando cânticos e a bandeira do Divino, ilustrada pela pomba que simboliza o Espírito Santo.
As atividades começam
logo após a Páscoa e terminam em data próxima
à Festa do Divino, realizada no mês de julho em
Ubatuba. A romaria da
Folia do Divino Espírito
Santo é uma comemoração popular das mais antigas e conta com o apoio
da Prefeitura de Ubatuba,
por meio da Fundação de
Arte e Cultura – Fundart.
Confira a programação
da Folia do Divino de
Ubatuba 2022*
Maio

Grupo Folia do Divino
Espírito Santo
Dia 28: Ilha dos Pescadores
Grupo Folia Caiçara do
Divino Espírito Santo
Dia 28: Félix
Dia 29: Itamambuca
Junho
Grupo Folia Caiçara do
Divino Espírito Santo
Dia 04: Praia Vermelha e
Barra Seca
Dia 05: Taquaral
Dia 11: Sumidouro
Dia 12: Perequê-Açú
Dia 18: Pedreira
Dia 19: Centro
Dia 25: Figueira
*Programação sujeita a
alterações

A Prefeitura de Ilhabela
já deu início à construção
da tão sonhada ETEC
Ilhabela (Escola Técnica
Estadual), que trará para
a cidade um ensino médio técnico de qualidade,
capacitando os alunos da
cidade para atuar no mercado de trabalho.
A nova ETEC Ilhabela
será construída na Barra
Velha e a ideia inicialmente é oferecer cursos
técnicos nas áreas de

gastronomia, hotelaria e
náutica, além de um hub
de inovação e coworking.
A ordem de investimento
da construção da unidade
é de R$ 11.237.805,29.
A construção da nova
ETEC Ilhabela será feita pelo Consórcio Inova Mais, que venceu o
processo de licitação, na
modalidade inédita na
Prefeitura de Ilhabela, de
“Regime Diferenciado
de Contratação – RDC”,

que traz mais agilidade
ao processo licitatório
e que tem a transparência como principal pilar,
além de entregar a escola
totalmente equipada com
móveis, computadores e
equipamentos dos laboratórios.
“Queremos o quanto antes entregar para a população esta importante
unidade escolar. A ETEC
será de fundamental importância para qualificar
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Prefeitura de
Ilhabela dá início à
construção da tão
sonhada ETEC com
investimento de R$
11 milhões

A Prefeitura de Ilhabela
já deu início à construção
da tão sonhada ETEC
Ilhabela (Escola Técnica
Estadual), que trará para
a cidade um ensino médio técnico de qualidade,
capacitando os alunos da
cidade para atuar no mercado de trabalho.
A nova ETEC Ilhabela
será construída na Barra
Velha e a ideia inicialmente é oferecer cursos
técnicos nas áreas de
gastronomia, hotelaria e
náutica, além de um hub
de inovação e coworking.
A ordem de investimento
da construção da unidade
é de R$ 11.237.805,29.
A construção da nova
ETEC Ilhabela será feita pelo Consórcio Ino-

va Mais, que venceu o
processo de licitação, na
modalidade inédita na
Prefeitura de Ilhabela, de
“Regime Diferenciado
de Contratação – RDC”,
que traz mais agilidade
ao processo licitatório
e que tem a transparência como principal pilar,
além de entregar a escola
totalmente equipada com
móveis, computadores e
equipamentos dos laboratórios.
“Queremos o quanto antes entregar para a população esta importante
unidade escolar. A ETEC
será de fundamental importância para qualificar
nossa população e prepará-los para o mercado de
trabalho neste momento

de retomada econômica”, destacou o Prefeito
de Ilhabela, Toninho Colucci, salientando que a
implantação da unidade
em Ilhabela consta em
seu plano de governo e
que em breve também
será instalada na cidade a
Faculdade de Hotelaria e
Gastronomia.
Na ETEC de Ilhabela, o
aluno frequentará as aulas do Ensino Médio ou
as aulas do Ensino Técnico da habilitação que
escolher ao se inscrever
para o vestibulinho. Com
isso, ao final do Ensino
Médio, o aluno receberá
o diploma do Ensino Médio e Técnico na habilitação escolhida.
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Festival de sabores
de Lagoinha

A Prefeitura Municipal
de Lagoinha, através da
Secretaria de Cultura,
Turismo e Esportes, comunica que nos dias 04
e 05 de junho, ocorrerá

o Festival de Sabores de
Lagoinha-SP, contando
com barracas de cerveja
artesanal, alimentação e
bebidas, shows com artistas locais e externos,
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além da participação do
GuaraBikers, com a Travessia Cunha x Lagoinha
(inscrições através do
site: https://www.guarabikers.com.br/).
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Curso gratuito no pouso
frio hidráulica – rede de
água em Natividade da
Serra

O Sindicato Rural de
Taubaté e o SENAR em
parceria com a Prefeitura
Municipal por meio do
Setor de Agricultura e
Meio Ambiente, irá promover o curso de Hidráulica – Rede de Água.
O curso será ministrado
na Escola Municipal do

Bairro Pouso Frio – Natividade da Serra, nos
dias 06,07,08,09 e 10 de
junho de 2022 das 9h às
18h.
As inscrições serão realizadas na Casa da Agricultura das 8h30 às 17h,
para dúvidas e informações entrar em conta-

to pelos telefones: (12)
997148215 –
Lucia e (12) 37771008 –
Márcia Casa da Agricultura.
Para participar é preciso ter idade mínima de
18 anos, apresentar CPF,
RG e comprovante de residência.

Tem programação
cultural e religiosa
vindo ai! Preparem-se
para a Festa da
Capela do Berizal em
Tremembé.

De 02 a 05 de junho,
confira a programação
completa no Santuário Basílica do Senhor
Bom Jesus de Tremembé
02/JUN
|
QUINT A - F E I R A
19h00
–
Missa
03/JUN | SEXTA-FEIRA
19h00
–
Missa
04/JUN | SÁBADO
08h00 - Passeio Ciclístico: Saída da Basílica
do Senhor Bom Jesus e
chegada na Capela do

Berizal (sorteio de uma
bicicleta na capela).
09h00 – Benção das
bicicletas
na
Capela
do
Berizal.
19h00
–
Missa.
20h00 - Música ao
vivo com tendas de
pastel, panzerotti, caldos, coxinha de arroz e bolinho caipira.
05/JUN
|
DOMINGO
|
FESTA
10h30 – Missa e procissão com o PE.
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José
Vicente
12h00 – Almoço com
música no campo (cardápio: arroz, farofa, salada
de maionese e churrasco
no espetinho). Faça a sua
reserva na secretaria do
Santuário pelo whatsapp
(12) 99173-6060 ou pelo
telefone (12) 3672-8593.
Realização: santuário basílica do senhor bom jesus
apoio: prefeitura de tremembé | secretaria de turismo e cultura.
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Prefeitura lança edital de chamamento para bandas e músicos
locais interessados em se apresentar no Festival São João de
Caçapava

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer, publicou edital de
chamamento para músicos, bandas e grupos musicais, locais e regionais,
que tenham interesse em
se apresentar no Festival
São João de Caçapava,
que será realizado de 22
a 26 de junho, no espaço

da Avenida Brasil, próximo à Rodoviária. Poderão inscrever-se músicos,
bandas ou grupos musicais que comprovem
habilitação profissional
na área musial por meio
da documentação exigida
no chamamento.
Todos os critérios de participação estão descritos
no edital, disponível para

consulta no site da Prefeitura.
A inscrição deverá ser
realizada até o dia 3 de
junho a partir de preenchimento do Anexo I
(Ficha Cadastral) e Anexo II (Ficha Técnica) do
edital, apresentando conjuntamente a documentação completa exigida no
item 3.

Toda a documentação
deve ser entregue na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, localizada
na Rua São Bento, nº 48,
Vila Antônio Augusto –
Caçapava/SP.
O horário é de segunda
a sexta-feira, das 9h às
11h30 e das 13h30 às
16h30. O Festival tem
como característica a

união de elementos da
cultura popular do Vale
do Paraíba com traços
das tradicionais festas
juninas do Nordeste brasileiro, com uma programação que contempla
desde representantes da
música
genuinamente
caipira do Estado de São
Paulo até ícones da cultura nordestina. Por isso,
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o repertório dos músicos credenciados deve
privilegiar ritmos como
música raiz, música caipira, música nordestina,
baião, xote, forró, arrasta-pé e folk rural. Mais
informações podem ser
obtidas na Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer,
por meio do telefone (12)
3652-9222.

