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Atrações vão da gastrono-
mia à tradição caiçara das 
corridas de canoa. Uba-
tuba celebra 378 anos no 
próximo dia 28 e quem 
ganha o presente é você! 
Com diferentes atrações 
programadas, o mês che-
ga com muitas opções de 
entretenimento, que vão 
da gastronomia à tradição 
caiçara das corridas de 
canoas.  Confira abaixo:
• 1 a 10 – XI Festi-
val das Aves de Ubatuba
• 10 a 12 – Festa da 
Nossa Senhora Aparecida
• 24 a 31 – 27ª 
Feira das Nações
• 25 – 2ª Caminha-
da Outubro Rosa Ubatuba
• 28 – 5ª Corrida de 
Canoas Amigo Pescador
• 28 – Aniversário 
de Ubatuba – 378 anos
XI Festival das 
Aves de Ubatuba
O festival começou no 
mês de setembro e segue 
até o dia 10 de outubro. 
A programação inclui ati-
vidades de observação de 
aves com saídas de cam-
po, oficinas, palestras e 
cursos. Saiba mais em ht-
tps://www.facebook.com/
festivaldasavesdeubatuba
Festa da Nossa Se-

São José dos Campos, Gua-
ratinguetá, Pindamonhan-
gaba, Lorena, Campos do 
Jordão e Ubatuba terão 
programação a partir de 
segunda-feira (5/10) O Se-
brae-SP promove a partir 
de segunda-feira (5/10) em 
todo o estado a Semana do 
Empreendedor. O evento 
terá programação em seis 
cidades da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte: São José dos 
Campos, Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba, Lorena, 
Campos do Jordão e Ubatu-
ba. Os destaques são a Tenda 
do Empreendedor, em São 
José dos Campos, e a Cara-
vana do Empreendedor, que 
passará por Lorena e Pinda-
monhangaba. “O momento 
da economia nacional suge-
re preparação e capacitação 
e o Sebrae-SP é parceiro das 
empresas nesse processo. 
No primeiro semestre deste 
ano, as MPEs paulistas re-
gistram uma queda de fatu-
ramento da ordem de 11,9%. 
Porém, sabendo os caminhos 
mais curtos entre os proble-
mas e as oportunidades os 
empreendedores, mais uma 
vez, serão os responsáveis 
em puxar o crescimento do 
país”, explica Bruno Caeta-
no, diretor-superintendente 
do Sebrae-SP. A tenda fi-
cará no estacionamento do 
Vale Sul Shopping, em uma 
estrutura com doze mesas 
de atendimento e um mi-
niauditório com capacidade 
para 30 lugares. No local o 
Sebrae-SP oferecerá atendi-
mentos gratuitos sobre ges-
tão de negócios. Na terça e 
quinta, haverá um intérprete 
de libras para auxiliar defi-
cientes auditivos. A inicia-
tiva também terá apoio de 
parceiros como a Assecon, 
ACI São José dos Campos, 
Banco do Povo Paulista, 

nhora Aparecida
Promovida pela comuni-
dade do Quilombo da Ca-
çandoca, a festa celebra 
o sincretismo religioso e 
traz atrações gastronômi-
cas, musicais e artesana-
to. Tudo isso no cenário 
paradisíaco da praia da 
Caçandoca, situada na 
região sul de Ubatuba, 
com o acesso no km 77 
da Rodovia Rio-Santos.
27ª Feira das Nações
A tradicional festa gas-
tronômica reúne pratos 
de diversos países: Japão, 
Espanha, Italia, Alemanha 
e etc. A festa acontece na 
Praça de Eventos entre 
24 de outubro e 1 de no-
vembro. Confira mais in-
formações nas próximas 
semanas no site e nas re-
des sociais da prefeitura.
2ª Caminhada Ou-
tubro Rosa Ubatuba
A caminhada é uma ini-
ciativa da Ong Sapo-Uba, 
que realiza ações de pre-
venção e combate ao cân-
cer de mama. Com inscri-
ção gratuita e 300 vagas, 
o participante recebe uma 
camisa do evento e contri-
bui doando um pacote de 
fralda geriátrica. As inscri-
ções podem ser feitas pelo 

Banco do Empreendedor 
Joseense, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, 
Ciesp, Correios, INSS, Sala 
do Empreendedor da Prefei-
tura de São José dos Cam-
pos e Vale Sul Shopping. A 
Caravana do Empreendedor 
trará três vans do Sebrae 
Móvel, com atendimento 
gratuito para empresários 
e interessados em abrir um 
negócio na segunda (5) em 
Lorena, e na terça (6), em 
Pindamonhangaba. Capaci-
tação:  Atualmente, a Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte tem 
194.997 pequenos negó-
cios, entre Microempreen-
dedores Individuais, micro 
e pequenas empresas, com 
faturamento anual de até 3,6 
milhões. Nos últimos cinco 
anos, foi registrado cresci-
mento de 84,5% no núme-
ro de pequenos negócios. 
Somente nos últimos nove 
meses, houve aumento de 
15.382 micro e pequenas 
empresas na região. Duran-
te toda a semana, esses em-
presários e pessoas interes-
sadas em abrir um negócio 
poderão acompanhar semi-
nários, palestras e cursos e 
oficinas sobre temas como 
administração, finanças, 
marketing, internet e recur-
sos humanos. Eventos em 
São José dos Campos e 
Guaratinguetá trarão infor-
mações sobre crédito, nos 
quais os interessados pode-
rão conhecer linhas de fi-
nanciamento especiais para 
pequenos negócios ofereci-
das por instituições financei-
ras. Os escritórios regionais 
do Sebrae-SP em São José 
dos Campos e Guaratingue-
tá também estarão abertos 
durante toda a semana, das 
9h às 17h, e com plantão no 
sábado, das 9h às 15h, para 
tirar dúvidas dos empreen-

link www.sympla.com.br/
caminhada-outubro-rosa
-ubatuba-2015__42341.  
Venha caminhar por uma 
boa causa. 5ª Corrida de 
Canoas Amigo Pescador
A corrida celebra o ani-
versário do Projeto Tamar 
e a parceria com os pes-
cadores, grandes colabo-
radores na conservação 
das tartarugas marinhas. 
A corrida promete colo-
car os remos a toda força 
nas águas da praia do Cru-
zeiro, centro de Ubatuba
Aniversário da Ci-
dade – 378 anos
Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Prefeitura de 
Ubatuba organiza atrações 
especiais para comemorar 
o aniversário da cidade. 
A programação deste ano 
está imperdível e será di-
vulgada em breve. Des-
taque para o primeiro ca-
samento comunitário da 
história da cidade. São 110 
casais inscritos e a expec-
tativa para a festa é grande. 
Para obter mais informa-
ções, entre em contato 
com o Centro de Infor-
mações Turísticas pelo 
telefone (0xx12) 3833-
9123 ou pelo e-mail 
cit@ubatuba.sp.gov.br

dedores. Compre do Peque-
no Negócio Outro foco da 
Semana do Empreendedor é 
divulgar o Movimento Com-
pre do Pequeno Negócio. As 
empresas e os consumidores 
estão se mobilizando pela in-
ternet para participar do mo-
vimento, que terá o seu pon-
to alto no dia 5 de outubro. A 
ação é liderada pelo Sebrae 
e pretende usar a força dos 
pequenos negócios – mais 
de 10 milhões de empresas 
no Brasil, que faturam no 
máximo R$ 3,6 milhões por 
ano – para fortalecer a eco-
nomia. Os micro e pequenos 
negócios são mais de 95% 
do total de empresas brasi-
leiras e respondem por 27% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 52% do total de em-
pregos com carteira assinada 
(mais de 17 milhões de va-
gas). O Movimento Compre 
do Pequeno Negócio tem 
o 5 de outubro como data 
oficial por se tratar do dia 
em que foi instituído o Es-
tatuto da Micro e Pequenas 
Empresas. A ideia é que os 
empresários se cadastrem 
no Movimento e estampem 
na porta de seus estabeleci-
mentos a mensagem de que 
o empreendimento é um pe-
queno negócio. “As ações da 
Semana do Empreendedor, 
em São Paulo, em sintonia 
com o Movimento Compre 
do Pequeno Negócio, bus-
cam não apenas capacitar o 
maior número possível de 
empreendedores, mas cha-
mar a atenção para a força do 
setor na economia brasileira. 
Com mais visibilidade para 
o segmento, a sociedade 
entenderá a sua importân-
cia para o desenvolvimento 
do país e teremos cada vez 
mais pessoas compran-
do no seu bairro, na sua 
cidade”, diz o presidente 
do Sebrae-SP, Paulo Skaf. 

Confira a programação 
de eventos do mês de 

aniversário de Ubatuba

Vale do Paraíba e Litoral 
Norte recebem

Semana do Empreendedor 
do Sebrae-SP

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Taubaté ad-
quiriu nesta quinta-feira, 
1º, três novas vans que 
irão fazer o transporte de 

pacientes oncológicos que 
fazem o tratamento da do-
ença em outras cidades. 
Os veículos são periciados 
e completos, com ar con-

dicionado, por exemplo, 
o que proporcionará mais 
comodidade e seguran-
ça aos passageiros. Cada 
carro possui 15 lugares.

Prefeitura de Taubaté recebe 
três novas vans para transporte 

de pacientes oncológicos
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EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade 
e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que pode ser 
desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos ou ad-
ventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando 
tratado com antidepressivos.
***
A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comércio de pele 
diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos estilistas, atualmente, 
não emprega peles em suas criações e há modelos profissionais que não aceitam 
atuar em desfiles onde estejam exibidas roupas feitas ou ornamentadas com peles. 
Assim mesmo, os negócios desta área ainda movimentam milhões de dólares, sig-
nificando os sacrifícios de animais.
***
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz 
respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, foram encon-
trados exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois milhões e quinhentos 
mil anos. Mas o comércio de artesanatos de pedra é mais recente. Estima-se em 
vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra e venda de âmbar na Europa.

Humor 

A mulher desesperada:
- Manuel, Manuel! Corre, corre!
- O que foi ô Maria?
- A enchente está levando o seu carro!
- Deixa de ser burra, Maria! A chave está aqui!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma grande empresa portuguesa 
chega ao setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Manuel? Quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar por alguns segundos, ele responde:
- Mais ou menos a metade!
***
Dois amigos conversando e um diz:
- Estou muito chateado. Descobri que a minha mulher é uma tremenda mentirosa.
- E? E por que você acha isso? Quis saber o outro.
- Imagina só que a minha mulher não apareceu em casa onde à noite. E quando eu 
perguntei para ela por onde andou, inventou que estava com a irmã dela.
- E não estava?
- Claro que não! Quem passou a noite com a irmã fui eu... pô!

Mensagens

As sete leis espirituais de sucesso, uma para cada dia da semana.
Procure ler, meditar e se concentrar em uma lei a cada dia:
1 – Domingo: Lei da potencialidade pura
Reserve um momento do dia para ficar só e fazer uma meditação silenciosa. Re-
serve um período do dia para comungar com a natureza. Pratique diariamente o 
preceito: “Hoje não julgarei nada”.
2 – Segunda-feira: Lei da doação
Ofereça sempre algo às pessoas com quem tiver contato (bênção). Agradeça as 
dádivas oferecidas pela vida, como a beleza da natureza e tenha abertura para con-
tinuar recebendo-as. Deseje em silêncio, toda vez que entrar em contato com al-
guém, que tenha uma vida próspera e feliz.
3 – Terça-feira: Lei do karma
Observe sempre as escolhas que vai fazer e se pergunta: Quais são as conseqüên-
cias dela pra mim e para os outros? Peça orientação ao seu “coração”, ele é muito 
intuitivo.
4 – Quarta-feira: Lei do mínimo esforço
Aceite pessoas e fatos como as manifestarem. Não se volte contra o Universo lu-
tando contra o presente.Seja responsável pelas situações e não culpe ninguém. De-
sista de impor sua opinião aos outros. Tenha abertura a todos os pontos de vista e 
não se prenda a nenhum.
5 – Quinta-feira: Lei da intenção e desejo
Faça uma lista de todos os seus desejos. Olhe para ela antes de meditar e também, 
antes de dormir e ao acordar. Libere a lista de seus desejos no plano cósmico, que 
tem desígnios maiores para você do que possa conceber. Confie.
6 – Sexta-feira: Lei do desapego
Comprometa-se com o desapego, Dá a si próprio e aos outros a liberdade de ser 
o que é. Participe de tudo, mas com envolvimento distanciado. Saiba que, estan-
do disponível para aceitar a incerteza, a solução virá do próprio problema. Tenha 
abertura para uma infinidade de escolhas, experimentando toda a magia, mistério 
e aventura da vida.
7 – Sábado: Lei do propósito de vida
Nutra, com amor, a divindade que habita em você. Tenha consciência da atempora-
lidade, do ser eterno. Faça uma lista de seus talentos únicos e do que adora fazer, e 
saiba que quando os põe a serviço da humanidade, cria abundância na sua vida e na 
de outras criaturas. Pergunte-se diariamente: “como posso servir”.
Leia todos os dias a Lei correspondente ao dia a semana e comece a pô-la em prá-
tica. Assimilando estas leis você se tornará uma pessoa muito mais preparada para 
lidar com a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

A paciência trás mais frutos do que a força.

É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

Pindamonhangaba rece-
beu, nesta semana, pela 
primeira vez, uma pales-
tra a respeito do método 
Sohier de fisioterapia ana-
lítica. O palestrante foi Ri-
chard Biton, fisioterapeuta 
francês responsável pela 
formação de profissionais 
no método, no Brasil, e 
o evento foi realizado na 
unidade municipal de fi-
sioterapia “Celina Leite de 
Abreu Cotait”, por inicia-
tiva da própria Celina, que 
conhece o método há cerca 
de 18 anos.   Inicialmente, 
a palestra foi direciona-
da para os fisioterapeutas 
da unidade e faz parte do 
projeto de excelência na 
formação desses profis-
sionais. Como trata-se de 
um método pouco conhe-
cido na região, o evento 
foi aberto para estudantes 
e fisioterapeutas em geral. 
Cerca de 30 pessoas parti-
ciparam da palestra, entre 
professores de faculdade 
e profissionais atuantes. 
De acordo com Celina 
Cotait, o método Sohier é 
o melhor trabalho de bio-
mecânica existente. “É 
um trabalho tão importan-
te que Raymond Sohier é 

o único profissional que 
recebeu em vida o reco-
nhecimento da sociedade 
científica européia pela 
qualidade do trabalho. 
O que ele fez é impor-
tante, pois abre um novo 
olhar para entendimento 
do funcionamento da má-
quina humana”, explicou. 
“Dentro da biomecânica, 
o trabalho do Sohier é 
um divisor de águas, pois 
consegue entender as li-
nhas de força que regem 
nossas articulações”. O 
palestrante Richard Biton 
se formou na técnica em 
1987 e, desde 2006 está 
no Brasil, realizando a 
formação de outros pro-
fissionais. “A relação da 
vida celular com a fisiote-
rapia, é uma das chaves do 
Sohier. Olhar na causa dos 
problemas, entender onde 
estamos errando. Fazer 
exercício é o objetivo, não 
é a manutenção. Poder se 
movimentar sem destruir 
os tecidos, cartilagens e 
ossos. Entender isso é fun-
damental: não é porque 
você tem um corpo boni-
to que ele está saudável. 
O movimento é vida, mas 
também pode ser a morte 

do tecido. É uma mudança 
no conceito filosófico da 
saúde da célula, um dife-
rencial muito precioso”, 
explicou. Para um dos fi-
sioterapeutas da unidade, 
a iniciativa é bem vinda. 
“É uma técnica inovadora, 
que vem para agregar ao 
nosso trabalho, nos mos-
trando novas maneiras de 
enxergar os problemas 
que tratamos atualmente. 
A iniciativa é interessante, 
assim como todas as novi-
dades que a Celina tem tra-
zido para nossa unidade, e 
nos leva a uma reflexão, 
ampliando os horizontes”, 
avaliou. O coordenador da 
unidade também aprovou 
a nova abordagem. “O mé-
todo tem um fundamento 
biológico bacana. Pesso-
almente, gostei de des-
cobrir essa nova técnica, 
que desconhecia. Utilizo 
muito desse fundamento, 
já que a mentalidade da te-
rapia manual tem que ser 
uma coisa global”, disse. 
“Agradecemos a iniciati-
va da Celina, de trazer um 
profissional de ponta como 
o Biton, que veio acres-
centar para o que a gen-
te já tinha de bagagem”.

Fisioterapeutas da cidade 
de Pinda participam de
palestra sobre método 

Sohier

A população de Pindamo-
nhangaba tem um com-
promisso neste domingo 
(4). Todos poderão eleger 
os novos Conselheiros Tu-
telares. Ao todo, são 12 
candidatos concorrendo 
a uma das cinco vagas. 
Para votar é necessário ir 
ao Cras - Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social - mais próximo de 
casa com o título de eleitor 
e um documento com foto.
A eleição será feita das 
8 às 17 horas nos cinco 
Cras, sendo no Araretama, 
Cidade Nova, Castolira, 
Moreira César e Centro. 
De acordo com o edital, 
a publicação do resulta-
do será feita no dia 06, o 
prazo para impugnação é 

de 07 a 13 de outubro e no 
dia 23 haverá a publicação 
dos eleitos e suplentes.
A equipe que irá trabalhar 
no processo de eleição 
participou de uma reunião 
na manhã de quinta-feira 
(01), no auditório da Pre-
feitura. Estavam presen-
tes membros do CMDCA 
- Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente - e funcioná-
rios que a prefeitura cedeu 
para trabalhar na eleição.
“A importância dessa reu-
nião é justamente a orien-
tação das pessoas que irão 
trabalhar no dia da eleição 
para elas saberem como 
vai ser o procedimento 
no dia. Desde o momento 
que elas chegarem ao local 

e prepararem o local, até 
como proceder em cada 
ocorrência que possa vir 
a ocorrer e inclusive o fe-
chamento da urna, com o 
lacre para manter o sigilo e 
ter segurança, na eleição e 
mandar a urna para o Fun-
do Social, onde será reali-
zada a apuração”, destaca  
Adriano Augusto Zanotti, 
presidente do CMDCA.
Para conhecer os candi-
datos basta acessar o site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no ban-
ner da eleição ou con-
ferir no seguinte link da 
rede social https://www.
facebook.com/Prefe i -
turaPinda e ir em even-
tos, onde estará Eleição 
Conselheiros Tutelares.

Domingo é dia de votação 
para Conselheiro Tutelar
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A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, divulga os locais 
que receberão a operação 
Cata-Treco contra a Den-
gue em outubro. Nos dias 
1º e 2 de outubro, a ope-
ração passou  pelo Bosque 
Flamboyant, Esplanada 
Independência, Residen-
cial Independência e Por-
tal da Mantiqueira. Nos 
dias 5 e 6, no Cecap I, II 
e III. Nos dias 7 e 8: Ce-
cap IV, V e Quiririm. A 
ação continua no dia 9, no 
Novo Horizonte e Oásis, 
seguidos de Jardim Santa 
Tereza e Granja Bela Vista 
nos dias 13 e 14. O Santa 
Fé, Vila Costa e Vila Ed-
mundo recebem a ação nos 
dias 15 e 16. Jardim Mes-
quita, Jardim Santa Catari-
na e Vila Prosperidade se-
rão visitados no dia 19. No 
dia 20 é a vez da Vila Bela, 
Comerciários I e Parque 
Bandeirantes. Parque Pi-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, entre-
ga no dia 7 de outubro, 
às 10h, a revitalização do 
ginásio de esportes da Vila 
São José. O local recebeu 
reformas nos banheiros, na 
parte hidráulica e elétrica, 
pintura geral, iluminação 
noturna, grades e alambra-
dos novos, além de toda a 
preparação estrutural de 
uma quadra poliesportiva 
e de dispositivos de segu-
rança. A reforma faz parte 
de um pacote de quadras 
que estão sendo revitaliza-
das nos bairros. O inves-
timento vem de uma em-
presa, que foi beneficiada 
com a doação de área para 
sua instalação no municí-
pio. Em contrapartida, a 
empresa está investindo 
R$ 1,8 milhão nas refor-

ratininga, Parque Aeropor-
to e Jardim das Bandeiras 
recebem o cata-treco nos 
dias 21, 22 e 23. Nos dias 
26 e 27, Estiva: Jardim. 
São Benedito, Parque. 
Tabaeté, Conjunto Resi-
dencial Moacyr Peixoto. 
Já Chácara do Visconde, 
Vila Odete, Jardim das 
Monções, Vila Progresso 
e Santa Isabel recebem 
nos dias 28 e 29. O cata-
treco fecha o mês nos bair-
ros Recanto dos Coquei-
rais, Vila Velha, Jardim 
das Hortênsias e Parque 
Das Flores, no dia 30. 
Vale lembrar que a ADL 
(Análise de Densidade 
Larvária) realizada em ju-
lho, ainda preocupa a Se-
cretaria de Saúde, já que 
o índice de infestação de 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti foi de 1,6 pontos 
no Índice Breteau (IB). 
No mesmo período do ano 
passado, a cidade apresen-

mas das praças esporti-
vas, sem custos aos cofres 
públicos. Vila São José, 
Cecap, Imaculada, CTI, 
Belém, Baronesa, Parque 
São Luís, Gurilândia, Vila 
Marly, Quiririm, Bonfim e 
Emecal são os locais que 
já tiveram seus ginásios 
reformados e entregues a 
população. Serviço En-
trega da revitalização do 
ginásio de esportes Vila 
São José Dia: 07/10/2015 
(quarta-feira) Horário: 
10h00 Local: Rua Tomé 
Portes Del Rey, s/n, Vila 
São José. Comum-Uni-
dade em Ação Todos os 
espaços esportivos que 
estão sendo revitalizados 
e entregues aos morado-
res passam a receber ime-
diatamente os programas 
do Comum-Unidade em 
Ação, que visam atender 

tou 1,2 pontos. A partici-
pação da população é con-
siderada fundamental para 
a vigilância da doença, 
já que muitas das ações 
efetivas dependem da par-
ticipação de cada um, e o 
controle e prevenção só 
poderão ser alcançados 
com o apoio de todos. A 
operação Cata-treco tem o 
objetivo de recolher mate-
riais inutilizados pela po-
pulação. Sofás, armários, 
utensílios domésticos, en-
tre outros que são poten-
ciais abrigos para focos 
do mosquito transmissor. 
Os moradores devem co-
laborar colocando esses 
objetos na calçada, quando 
houver a ação no bairro. E
m caso de suspeita de foco 
do Aedes aegypti, a Vi-
gilância Epidemiológica 
deve ser avisada pelos te-
lefones: (12) 3635-4091/ 
3629-6232 ou pelo hot-
site: xodengue.com.br.

a população em maior vul-
nerabilidade social e tem o 
papel de proporcionar ati-
vidade física da infância à 
3ª idade. Para participar, 
o interessado deve fazer a 
inscrição on-line pelo site: 
www.taubate.sp.gov.br. 
No endereço eletrônico, o 
aluno deve clicar no íco-
ne Esporte e Lazer e de-
pois na Ficha de Inscrição 
do Comum-Unidade em 
Ação. Entre as opções es-
tão Atividades Circenses, 
Brincar de Viver, Cami-
nhando para Saúde, Escola 
da Bola, Geração Esporte, 
Ginástica Artística, Ginás-
tica Rítmica, Gol do Fu-
turo, Handebol Educação, 
Lutando pela Paz, Ritmo 
Livre, Vida Ativa e Viva 
Vôlei. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté
divulga operação

Cata-Treco de outubro

Prefeitura de Taubaté
entrega revitalização do 

ginásio Vila São José

Nesta semana, a Prefeitura 
de Taubaté, com o apoio do 
Sindicato dos Corretores 
de Seguros (Sincor-SP) e 
Sindicato das Segurado-
ras de São Paulo (Sind-
segSP), realizou uma 
ação de educação para o 
trânsito em dois cruza-
mentos da cidade. Parte 

Neste domingo, dia 4 de 
outubro, a Prefeitura de 
Taubaté realiza as provas 
objetivas dos concursos 
públicos para os candida-
tos inscritos nos cargos dos 
editais números 3, 5 e 6. 
As avaliações acontecem 
em quatro locais diferen-
tes e os candidatos devem 
acessar o site:http://www.
publiconsult.com.br para 
verificar horários, locais e 
recomendações. Entrando 
no endereço eletrônico, o 
interessado deve clicar em 
“concursos” na aba supe-
rior, em seguida em “con-
cursos – em andamento”, 
para então o candidato 
clicar em “+ informações” 
e escolher o concurso pre-
tendido, exemplo: 3/2015. 
No item “edital de con-
vocação para as provas” 
aparecem os nomes dos 
candidatos com os res-
pectivos locais de provas. 
Os testes acontecem em 
dois períodos, sendo o da 
manhã com início às 9h, e 
da tarde, às 14h. Os can-
didatos deverão compare-
cer ao local da prova com 
antecedência mínima de 
uma hora. A duração das 
provas será de três horas, 
já incluindo o tempo des-
tinado ao preenchimento 
do Cartão de Respostas. O 
candidato somente poderá 
entregar a prova depois de 
uma hora do seu início. O 

do projeto “Transitando 
Seguro”, desenvolvido 
pelos sindicatos, a ONG “
Terapeutas do Trânsito” 
realizou intervenções no 
cruzamento da Rua Dr. 
Emilio Winther, com Pra-
ça Santa Terezinha, e na 
Av. Charles Schnneider.
Cerca de 3.000 pessoas 

candidato poderá levar ao 
local do exame: caneta es-
ferográfica azul ou preta, 
e conforme publicado nos 
editais não será permitido 
o uso de calculadora, note-
book, tablet, telefone celu-
lar, fone de ouvido, relógio 
de pulso ou equipamentos 
similares, bem como ou-
tros que a juízo do fiscal de 
sala possam ensejar preju-
ízos à prova. Não será ad-
mitida a permanência de 
candidatos sem camisa e 
nem a utilização de óculos 
escuros, bonés, chapéus e 
similares.  A prova será de 
múltipla escolha com 50 
questões. As avaliações 
são compostas basicamen-
te de Língua Portuguesa 
e Interpretação de Textos, 
Matemática e Raciocínio 
Lógico Quantitativo, Co-
nhecimentos Gerais e Atu-
alidades e Conhecimentos 
Específicos. Todas essas 
e outras informações per-
tinentes encontram-se no 
edital, que pode ser con-
sultado no site citado no 
início do texto.  Por ques-
tões de logística, as pro-
vas dos cargos para área 
odontológica, que fazem 
parte do edital 3/2015, 
acontecerão em outra data. 
A previsão é que os tes-
tes sejam realizados no 
dia 18 de outubro para os 
1.287 inscritos nos cargos: 
Atendente de Consultó-

foram abordadas, dentre 
motoristas, motociclis-
tas, ciclistas e pedestres, 
e sempre com mui-
to bom humor e 
alegria difundiram a men-
sagem sobre como diri-
gir com segurança, ob-
servar regras de trânsito 
e respeitar o próximo.

rio Dentário, Dentista, 
Técnico de Equipamento 
Odontológico, Técnico em 
Prótese Dentária e Téc-
nico em Saúde Bucal.
 Concursos No concurso 
nº 3/2015, 3.917 pesso-
as devem realizar a prova 
disputando as 31 vagas 
abertas mais cadastro de 
reserva para área da saúde 
para os cargos de: Médi-
co, Médico PSF, Médico 
Veterinário, Enfermeiro, 
Enfermeiro PSF, Farma-
cêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Técnico 
de Enfermagem, Técnico 
de Raio X, Técnico em Ne-
cropsia, Técnico em Vete-
rinária e Terapeuta Ocupa-
cional. O de nº 5/2015, são 
cinco vagas para Agente 
de Controle de Endemias 
e 660 pessoas se inscre-
veram. Já o concurso nº 
6/2015 contabilizou 2.668 
inscritos e oferece 47 va-
gas abertas mais cadastro 
de reserva para: Ajudante 
de Paramentação, Bra-
çal, Calheiro, Carpintei-
ro, Coveiro, Cozinheiro, 
Eletricista, Eletricista 
Semafórico, Encanador, 
Gari, Marceneiro, Mecâ-
nico de Máquinas, Me-
cânico de Viatura Leve, 
Mestre de Obras, Moto-
rista, Motorista Paramen-
tador, Pedreiro, Pedreiro 
de Acabamento, Pintor, 
Serralheiro e Vidraceiro.

Terapeutas do Trânsito
espalham alegria pelas 

ruas de Taubaté

Prefeitura de Taubaté
realiza provas para

concursos neste domingo
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A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, informa que a partir 
do dia 9 de outubro a ESF 
(Estratégia Saúde 
da Família) do bairro 
Santa Tereza ficará fecha-
da para reforma e toda a 
equipe será transferida 
para o Pamo (Posto de 
Atendimento Médico e 

Desde a última quarta-fei-
ra, 30, algumas linhas de 
ônibus que faziam parada 
em frente ao shopping da 
Av. Charles Schneider ti-
verem seus pontos altera-
dos. A melhoria visa redis-
tribuir o volume de linhas 
nos pontos, evitando que 
o ônibus precise entrar na 
rotatória e possa seguir di-
retamente para seu desti-
no, além de dar mais con-
forto aos passageiros, pois 
o número de usuários tam-
bém é redistribuído. Para 
facilitar a travessia entre 
os pontos foram instala-
dos semáforos e botoeiras 
exclusivos para pedestres, 

Odontológico) do Quiri-
rim, situado na rua João 
Botossi, 150. A distri-
buição do leite ocorrerá 
as segundas, quartas e 
sextas-feiras, às 8h, na 
Creche José Dirceu de 
Castro Carneiro, situada 
na Rua Antônio da Sil-
va Lobo, 1360, ao lado 
da ESF Santa Tereza. 

para que possam atraves-
sar a via de maneira segura.
As paradas que per-
manecem no ponto em 
frente ao shopping são:
- Linha 08 - Pq. Aero-
porto / Jd. América (sen-
tido Pq. Aeroporto);
- Linha 13 - Gurilân-
dia / Quiririm / Santa 
Tereza (sentido Qui-
ririm/Santa Tereza);
- Linha 17 - Rodoviá-
ria Velha / Pinheirinho 
(sentido Pinheirinho);
- Linha 18 - Distri-
to Industrial / Ce-
cap (sentido Cecap);
- Linha 20 - Rodoviá-
ria Velha - Maracaibo 

A coleta de sangue será 
mantida as quartas-feiras 
pela manhã no Pamo do 
Quiririm. Já os Agen-
tes Comunitários de 
Saúde manterão o tra-
balho no Santa Tereza. 
O prazo para reforma 
é de 60 a 90 dias. Mais 
informações pelo te-
lefone: 12 3632-3283.

(sentido Maracaibo).
As paradas alteradas 
para outro lado da ro-
tatória, em frente à 
agência bancária, são:
- Linha 08 - Pq. Ae-
roporto / Jd. América 
(sentido Jd. América);
- Linha 13 - Gurilândia 
/ Quiririm / Santa Tere-
za (sentido Gurilândia);
- Linha 17 - Rodoviária 
Velha / Pinheirinho (sen-
tido Rodoviária Velha);
- Linha 18 - Distrito In-
dustrial / Cecap (senti-
do Distrito Industrial);
- Linha 20 - Rodoviária 
Velha - Maracaibo (sen-
tido Rodoviária Velha).

ESF Santa Tereza fecha para 
reforma e atendimentos

passam para o Pamo Quiririm

Prefeitura de Taubaté
altera pontos de ônibus 

na Av. Charles Schneider

COMUNICADO: Do dia 
13/10 à 01/11 o Banco 
do Povo Paulista esta-

rá fechado por motivo de 
férias do Agente de Cré-
dito. Informações básicas 

na Sala do Empreendedor 
com Myrian ou Priscila. 
Agradecemos a atenção!

Comunicado Banco do Povo Paulista
de São Bento do Sapucaí


