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A GAzetA dos Municípios

A Administração Muni-
cipal por intermédio da 
Secretaria Municipal do 
Trabalho e Promoção So-
cial deu inicio a série de 
cursos de culinária na 
Cozinha Escola do Bair-
ro Nossa Senhora das 
Graças (Loteamento Mu-
nicipal) aos munícipes .

O Curso está sendo exe-
cutado pelo SENAC-SP 
unidade de Taubaté e foi 
uma aquisição da Secreta-
ria que visa proporcionar 
aos munícipes cursos de 
qualificações profissionais 
para a geração de renda.
Vale lembrar que a inau-
guração está prevista para 

o dia 27/11 com a pre-
sença do Secretário de 
Desenvolvimento Social 
Floriano Pesaro, equipe 
da Diretoria Regional de 
Assistência ao Desenvol-
vimento Social e demais 
municípios que desenvol-
veram o projeto SP Solidá-
rio etapa Além da Renda.

Redenção da Serra
Secretaria de Promoção 

Social - curso

No próximo dia 8 de no-
vembro, em Taubaté, das 
9h às 19h, na Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus, na 
Vila São Geraldo, a Petra 
Editora promoverá o lan-
çamento do livro “Yes, um 
grito fé”. Haverá uma bre-
ve apresentação da obra 
e sessão de dedicatórias, 
com o autor Padre Gil He-
leno. A entrada é franca.
Yes, um grito fé, analisa o 
poder da fé na vida do Cris-
tão e convida aos leitores 
para viver uma expe riência 
nas promessas de Deus.
“Tudo o que este livro 
quer mostrar é que ter fé 
não é se alienar, lançando 
mão de algo “meio mági-
co” para tentar resolver os 
proble mas da vida. Nada 
mais falso. Aliena-se jus-
tamente quem não tem 
fé, vivendo na mais fria e 
dura objetividade do mun-
do. Faça a expe riência, 

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação desenvolveu 
uma importante ação para 
incentivar o esporte nas 
escolas: o JEMT – JOGOS 
ESCOLARES MUNICI-
PAIS DE TREMEMBÉ. 
O evento foi um grande 
sucesso e conseguiu atin-
gir seus objetivos: esti-
mular o projeto esportivo 
da Rede, fortalecer o es-
porte escolar e estimular 
a prática esportiva, pro-
mover a amizade e o de-
senvolvimento de hábitos 
saudáveis, favorecendo a 
interação social e o forta-
lecimento da cidadania.
Com um público de mais de 
250 pessoas a Escola Prof. 
Ernani Giannico recebeu 
a final do 1º JEMT no dia 
24 de outubro, fechando 
as modalidades de jogos 
de equipe que já estavam 
acontecendo a semana in-
teira em algumas escolas 
da rede. A final, disputa-
díssima, na modalidade de 
futsal, agitou as torcidas 
presentes formada por alu-
nos, equipe escolar, pais e 
amigos dos jovens atletas.
O JEMT aconteceu 
em três etapas: JEMT 
Kids, JEMT competi-
tivo e JEMT atletismo.
Na semana de 12 a 16 
de outubro aconteceu o 
JEMT Kids, com as esco-
las de Educação Infantil e 
as turmas de Fundamental 
I, com atividades de gin-
canas, circuitos, minijo-
gos e diversas atividades 
recreativas, como forma 
de estimular o espírito 
esportivo nas crianças.
De 19 a 24 de outubro 
foi a vez dos jovens entre 
11 e 15 anos do Ensino 
fundamental II, com os 
jogos oficiais competiti-
vos. As modalidades do 

mergulhe nas promessas 
de Deus para a sua vida. 
Uma delas é quando Ele 
diz, por intermédio de 
Seu Filho: “Eu vim para 
que todos tenham vida, 
e vida em abundância.” 
Então, o que você está es-
perando? Reze, tenha fé 
e espere, pois assim você 
também poderá excla-
mar: “Yes!, O seu grito 
de fé!”, destaca o padre.
Padre Gil traça mais de 
100 relatos de constante 
transformação de fé em 
Deus, mostrando como as 
pessoas que conservam a 
fé em Deus, especialmente 
em momentos difíceis, são 
aquelas que conseguem 
dar um novo significado a 
qualquer situação e dizer: 
“Viver vale a pena! Yes!”.
“Toda a vida do homem 
sobre a face da Terra se re-
sume a buscar o amor. Não 
importa se ele finge correr 

JEMT foram disputadas 
em diferentes escolas da 
Rede a fim de propor-
cionar uma interação en-
tre os alunos e uma des-
centralização do evento.
Foram ao todo 800 jovens 
que disputaram 9 moda-
lidades esportivas: futsal, 
voleibol, handebol, bas-
quetebol, xadrez, tênis de 
mesa, dama e dominó. O 
atletismo foi disputado no 
dia 29 de outubro em uma 
competição paralela que 
teve sua própria premiação. 
Em todos os jogos foram 
mais de 400 medalhas con-
quistadas, além dos troféus 
das escolas vencedoras.
As escolas campeãs na 
classificação geral foram:
1º lugar: Centro Edu-
cacional Antônio 
de Barros Mattos;
2º lugar: EMEF Prof.ª Ma-
ria Dulce David de Paiva;
3º lugar: EMEF José 
Inocêncio Monteiro.
No Atletismo, as es-
colas que recebe-
ram os troféus foram:
1º lugar: EMEF Prof.ª Ma-
ria Dulce David de Paiva;
2º lugar: Centro Edu-
cacional Antônio 
de Barros Mattos;
3º lugar: EMEF 
João Crozariol.
Para a Secretária de Edu-
cação, Cristiana Berthoud, 
o evento superou todas as 
expectativas e com certe-
za fará parte do calendário 
escolar anual a partir de 
agora. “Sempre buscamos 
ações que fortaleçam a co-
munidade escolar e esses 
jogos reforçaram o senti-
mento de pertencimento 
do aluno para com a es-
cola. Foi um trabalho de 
equipe muito bem organi-
zado que envolveu alunos, 
professores, diretores e 
atletas. A Secretaria vai in-
vestir e apoiar as ações que 

atrás de sabedoria, dinhei-
ro ou poder. O ser huma-
no é movido pelo amor. 
Deus o conhece, por isso 
o ama tanto. Yes!”, diz. 
Em seu novo livro, o Pa-
dre Dehoniano, nos faz re-
fletir sobre a mudança de 
atitude por meio da busca 
pela fé: um poder divino 
que nos ajuda a enfrentar 
as dificuldades da vida e as 
aflições do cotidiano, dan-
do-nos a certeza que nada 
é impossível para Deus 
quando buscamos suas 
promessas e vivemos na 
perseverança. O autor res-
salta que aqueles que depo-
sitarem a confiança abso-
luta em Deus, terão as suas 
vitórias alcançadas, apesar 
das batalhas enfrentadas.
Sobre o autor:
PADRE GILBERTO HE-
LENO Vigário nossa se-
nhora da candelária, Prega 
retiros e eventos para jo-
vens na grande são Paulo e 
vale do paraíba. Professor 
de filosofia da Faculdade 
Dehoniano  de Taubaté. 
Suas missas atraem legi-
ões de fiéis aos domingos.
S e r v i ç o :
Haverá uma breve apresen-
tação e sessão de autógra-
fos para o lançamento do 
livro Yes! Um Grito de Fé.
Data: 8/11/2015 (Domingo) 
Horário: 9h às 19h
Local: Paróquia Sagra-
do Coração de Jesus 
(Av. Francisco Barre-
to Leme, 730. Vila São 
Geraldo, Taubaté - SP).
Título: Yes! Um Gri-
to de Fé. Mostre a Deus 
uma Fé Teimosa e Sua 
Vida Será Transformada!
Autor: Pe. Gil Heleno, SCJ
Formato: 15,5 x 23
Páginas: 240
Preço: 24,90

estimulem a formação de 
jovens atletas nas escolas.  
O JEMT é também uma 
das estratégias da Secreta-
ria de Educação para dimi-
nuir a evasão escolar, sa-
bendo que o esporte é um 
grande atrativo para o jo-
vem. Queremos trabalhar 
o desenvolvimento global 
de nossos alunos, quere-
mos que os alunos voltem 
a ter prazer em estudar e 
sintam orgulho de sua es-
cola, e o esporte é um ma-
ravilhoso instrumento para 
trabalhar estes valores.”.
O evento esportivo contou 
com a parceria de diver-
sos profissionais do espor-
te que, voluntariamente, 
apitaram os jogos e com 
o apoio de outras Secre-
tarias e Setores da Prefei-
tura como o Esporte, Tu-
rismo e Cultura, a Saúde, 
o Trânsito e, também, de 
outras instituições como 
a Sabesp e a Polícia Mili-
tar. Em especial, o JEMT 
teve o apoio da escola de 
futebol Craquenet, recém 
inaugurada em Tremembé, 
que além de ter doado al-
guns materiais esportivos, 
presentearam um aluno de 
cada escola com uma bol-
sa de estudo, o que criou 
grande expectativa dos 
alunos e dos professores.
“Agradecemos o esforço 
da equipe organizadora, 
formada por diretores das 
escolas e coordenadores 
da Secretaria Municipal 
de Educação, agradece-
mos também o empenho 
e motivação dos professo-
res de Educação Física da 
Rede, o trabalho dos vo-
luntários e, ainda, parabe-
nizamos a todas as Escolas 
pelo JEMT – mais uma 
importante conquista para 
a Educação Municipal de 
Tremembé”. Marcelo Va-
queli, Prefeito Municipal.

Padre Dehoniano 
de Taubaté lança livro
que encoraja fiéis em
momentos de crise

1º Jogos Escolares
Municipais de Tremembé 

(JEMT) foi um grande
sucesso
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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.
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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que podem ser 
contraídas pelo ar ou por contato direto entre pessoas. Até hoje, nenhum estudo 
provou que seres humanos submetidos às baixas temperaturas correm mais riscos 
de contrair essas doenças. Esse mito pode ser explicado porque, em dias mais frios, 
as pessoas passam mais tempo aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita 
a contaminação. Além disso, alguns tipos de vírus da gripe se multiplicam mais no 
inverno.
***
Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita pressa. 
Uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças para a escola!
A outra retrucou:
- Primeiro eu, que moro muito longe!
O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As duas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não. Primeiro é você. Não ouviu o moço dizer?
***
A vizinha bate a porta e reclama para a mãe do garoto:
- Esse moleque passa o dia inteiro me imitando!
A mãe vira-se para o garoto e diz:
- Eu já não te falei para você parar de bancar o idiota?
***
Uma mulher entra em uma loja de roupas e pergunta:
- Vocês vendem vestido de noite?
- Não, de noite estamos fechados!
***
O avô está passeando na rua com o neto e o avô diz:
- O teu professor vem vindo. Esconda-se porque você não foi à aula hoje.
E o neto retruca:
- Quem tem que se esconder é o senhor, vô! Porque eu disse que ia ao seu enterro!
***
Manoel está tomando banho e grita para a Maria:
- Ô Maria, me traga um xampu...
E Maria lhe entrega o xampu. Logo em seguida, grita novamente:
- Ô Maria, me traga outro xampu...
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!
- É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus...

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que precisamos de 
alguém. E por mais que tenhamos tudo que queremos ter um dia sempre admitimos 
que trocaríamos tudo que temos para compartilhar quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da 
qualidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abu-
se das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem 
o seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trate objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel às causas sociais.
Mantenha a crença na vida, no amor e na fraternidade.

Pensamentos, provérbios e citações
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Se quiseres prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Quem ri por último ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.

A Prefeitura Municipal 
de Monteiro Lobato tor-
na público o Processo 
Seletivo 2016 para con-
tratação temporária emer-
gencial pelo período de 
06 (seis) meses, podendo 
ser prorrogado por igual 
período, dos seguintes 
profissionais: Nº vagas 
– Denominação – Carga 
Horária – Vencimento: 

01 – Professor de Educa-
ção Básica I – 25h/sema-
nais – Salário R$ 1.198,61.
01 – Professor de Educa-
ção Básica I – 30h/sema-
nais – Salário R$ 1.438,33.
01 – Professor de Edu-
cação Física    – 30h/
semanais – Salário R$ 
1.521,58. Os interessados 
devem fazer inscrição na 
Central do Cidadão, loca-

lizada na Rua Humberto 
Capelli, 11, centro, na ci-
dade de Monteiro Lobato 
no período de 03.11.2015 
a 13.11.2015, das 08h00  
às 17h00. As provas ocor-
rerão no dia 28.11.2015. 
Informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (12) 
3979-9000. Confira o edi-
tal completo em: www.
monteirolobato.sp.gov.br

Processo Seletivo
para professores

em Monteiro Lobato

Empreendedores poderão 
acompanhar seminário 
sobre finanças em tempos 
de crise, oficinas sobre 
vitrinismo e visual mer-
chandising, curso sobre 
gestão de pessoas e pa-
lestra sobre planejamento. 
O Sebrae-SP promo-
ve atividades sobre 
gestão de negócios 
na ACIT (Associação 
Comercial e Industrial de 
Taubaté) durante o mês 
de novembro. O destaque 
é o seminário “Finanças 
em Tempos de Crise”, que 
será realizado no dia 17, a 
partir das 19h. A progra-
mação mensal começa na 
próxima semana - com o 
curso “Na Medida – Ges-
tão de Pessoas”, que ocor-

re entre os dias 9 e 11 – e 
também inclui novidades 
como as oficinas de vi-
trinismo (dia 13) e visual 
merchandising (dia 27) e 
a palestra “Planejando a 
Abertura da sua Empresa” 
(dia 26). Os empreende-
dores também podem tirar 
dúvidas sobre gestão de 
negócios no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro). O 
PAE é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com a 
Prefeitura, ACIT, Unitau, 
Sinhores, Sindicato Ru-
ral e Ciesp Taubaté. Pro-
gramação do Sebrae-SP 
em Taubaté em novem-
bro Curso 9 a 11/11 – 9h 

às 18h. Tema: Na Medi-
da – Gestão de Pessoas 
(Investimento: R$ 280) 
Seminário 17/11 – 19h às 
22h. Tema: Finanças em 
Tempos de Crise (gratui-
to) Oficinas 13/11 – 8h às 
17h. Tema: Vitrinismo (In-
vestimento: R$ 90) 27/11 
– 9h às 18h. Tema: Visu-
al Merchandising (Inves-
timento: R$ 90) Palestra 
26/11 – 15h às 17h. Tema: 
Planejando a Abertura da 
sua Empresa (gratuita) 
Local: ACIT (Praça Mon-
senhor Silva Barros, 57, 
Centro) Vagas limita-
das. Inscrições e mais 
informações pelos tele-
fones 0800 570 0800 e 
(12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Sebrae-SP promove
atividades sobre 

gestão de negócios em 
Taubaté

A partir de quarta-feira, 
4, o Procon (Fundação 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor) de Caça-
pava vai passar a aten-
der de segunda a quinta-
feiras, das 9h às 15h30. 
As sextas-feiras vão ser 

reservadas para audiên-
cias e expediente interno.
O Procon não vai mais 
fechar para interva-
lo de almoço. O órgão 
é subordinado a secre-
taria municipal de jus-
tiça e direitos humanos.

S e r v i ç o :
Novo horário do Pro-
con a partir do dia 4 de 
novembro (quarta-feira)
Das 9h às 15h 30, de se-
gundas às quintas-feiras.
Endereço: Ladeira 
São José, 90, 2º andar

Procon de Caçapava
muda horário de

atendimento 
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O COI (Centro de Opera-
ções Integradas) Taubaté 
identificou e recuperou um 
veículo roubado na manhã 
desta quarta-feira (4). As 
placas do carro, um Celta 
prata ano 2001, foram de-
tectadas por volta das 9h15 
pelos radares inteligentes 
do COI na região central 
da cidade. O sistema iden-
tificou que o veículo, com 
placas de Caçapava, foi 
roubado na noite de ter-
ça-feira na Travessa Dou-
tor José Terreri, no bair-
ro Chácara do Visconde.
Os agentes do COI pas-
saram a acompanhar o 
carro pelas câmeras de 
monitoramento. O veícu-
lo passou pelo centro da 
cidade, chegou ao bairro 
Água Quente e policiais 
militares foram aciona-
dos para segui-lo. Quan-
do percebeu que estava 
sendo seguido, o suspei-
to, um jovem de 16 anos, 
fugiu pela Rua Narizinho 
no Bairro Gurilândia até a 
Avenida dos Bandeirantes. 
O adolescente foi apre-
endido na saída da Dutra 
sentido São Paulo, pró-

ximo à Rodoviária Nova.   
Segundo dados recentes 
divulgados pela Secreta-
ria de Segurança do Esta-
do, os roubos de veículos 
tiveram queda de quase 
50% em Taubaté. Em se-
tembro de 2015 foram 16 
veículos roubados contra 
30 em setembro de 2014. 
A Prefeitura de Taubaté 
vem investindo na segu-
rança da cidade. Em ju-
lho de 2014 foi lançado o 
COI que hoje conta com: 
130 câmeras de altíssima 
tecnologia que vigiam 24h 
diversos pontos da cidade, 
200 equipamentos instala-
dos em prédios públicos 
e 34 radares inteligentes 
que operam com o siste-
ma OCR (Reconhecimen-
to Óptico de Caracteres, 
na tradução literal) que 
permite a identificação de 
veículos furtados ou rou-
bados por meio da leitura 
das placas. O COI é uma 
central de monitoramen-
to que integra o trabalho 
das forças de segurança 
(Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Bombeiros, 
Defesa Civil), além da Se-

cretaria de Mobilidade Ur-
bana, que acompanha as 
questões relacionadas ao 
trânsito e ainda auxilia no 
chamado às ambulâncias 
em ocasiões de acidentes.
Em junho de 2013 foi 
implantado o Programa 
Atividade Delegada que 
atualmente conta com 150 
policiais militares atuan-
do em rondas, em horá-
rios de folga. A corpora-
ção também foi reforçada 
com 50 motocicletas, duas 
viaturas e 16 bicicletas.
A Guarda Civil Municipal 
também foi equipada com 
15 motocicletas XRE 300 
e 6 bicicletas com  recursos 
próprios da administração.  
Por meio de convênio fir-
mado com o Governo Fe-
deral, a guarda recebeu 50 
armas elétricas não letais, 
150 frascos de spray de pi-
menta, 2 veículos modelo 
Voyage e 2 motocicletas e 
um micro-ônibus de mo-
nitoramento do Programa 
‘Crack é Possível Vencer’ 
para  reforço no combate 
ao uso e tráfico de dro-
gas. Confira o vídeo em: 
www.taubate.sp.gov.br

COI Taubaté identifica
carro roubado e prende 

assaltante
Evento de apresentação 
será no dia 12 de novem-
bro no Ciesp São José 
dos Campos; programa 
visa capacitar e aprimo-
rar gestão das peque-
nas indústrias da região
O Sebrae-SP e o Ciesp lan-
çam no dia 12 de novem-
bro em São José dos Cam-
pos o programa Indústria 
Competitiva do Vale. O 
evento de apresentação 
será na sede do Ciesp, a 
partir das 9h, e contará 
com a palestra “Cultura 
da Inovação na Indústria”, 
do gerente de Tecnolo-
gia e Inovação do Sebra-
e-SP, Renato Fonseca.
O programa Indústria 
Competitiva do Vale foi 
formatado para atingir 
objetivos como movi-
mentar o setor da indús-
tria da região; aumentar 
a competitividade dos 
negócios, potencializar 
o desenvolvimento eco-
nômico e processos de 
inovação; investir na ca-
pacitação de empresários 
e gestores do setor e ar-

regimentar grupos setor-
segmento da indústria. 
A meta é atender até 200 
micro e pequenas indús-
trias da região até 2017.
Elaborado em parceria 
com o Ciesp, o projeto tem 
apoio de outras entidades 
parceiras e traz capaci-
tação para empresas dos 
segmentos metalmecâni-
co, de alimentos e bebi-
das, automotivo, constru-
ção civil, gráfica, madeira 
e mobiliário e vestuário.
Após aderirem ao pro-
grama, os participantes 
do Indústria Competitiva 
do Vale passarão por um 
diagnóstico inicial de ges-
tão e inovação feito por es-
pecialistas do Sebrae-SP.
A partir daí, terão acom-
panhamento durante uma 
trilha de desenvolvimento 
que inclui oficinas técni-
cas, cursos Na Medida de 
gestão, atividades do Se-
brae Inova focadas na efi-
ciência de processos e apli-
cação de diagnóstico final. 
As atividades são gratuitas 
ou têm o preço subsidiado.

Lançamento do pro-
grama Indústria Com-
petitiva do Vale
Data: 12 de novembro
P r o g r a m a ç ã o :
9h – Welcome Cof-
fee e credenciamento
9h15 – Palestra “Cultu-
ra da Inovação na Indús-
tria” (Renato Fonseca – 
gerente de Tecnologia e 
Inovação do Sebrae-SP)
10h – Apresentação do 
programa Indústria Com-
petitiva do Vale (Michel-
le Santos – consultora de 
qualidade do Sebrae-SP) 
10h40 – Adesões ao pro-
grama 11h - Encerramento
Local: Ciesp São José 
dos Campos (Av. Tívo-
li, 563, Vila Betânia)
Atividade gratuita, 
com vagas limitadas.
Inscrições pelo link: https://
eventioz.com.br/e/indus-
tria-competitiva-do-va-
le-lancamento-do-progra
Mais informações po-
dem ser obtidas pelos 
telefones 0800-570-
0800 (Sebrae-SP) e 
(12) 3921-7922 (Ciesp)

Sebrae-SP e Ciesp lançam 
programa Indústria
Competitiva do Vale

Dia: 14 de novembro
local: Espaço de even-
tos de Natividade da 

Serra (campo Raspado)
Programação: 15h en-
contro de skatistas

17h primeira lar-
gada do veloterra
22h show luana Camarah

3º Veloterra Noturno em 
Natividade da Serra

A Prova Pedestre “Cidade 
de Tremembé” será realiza-
da no dia 22 de novembro, 
sendo a mesma organizada 
pelo Secretaria de Espor-
tes e Turismo da Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
respeitando-se o regula-
mento elaborado pelo or-
ganizador da prova e que 
se passa a ser transcrito 
nos itens abaixo descritos. 
A novidade fica por conta 
da inscrição pelo valor de 
R$20,00 sem a camiseta.
Dos participantes:
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
Das inscrições:
As inscrições serão limi-
tadas a 500 participantes e 
poderão ser realizadas até 
o dia 16/11/2015. Terão o 
custo de R$35,00 mais a 

taxa de administração do 
site. Não haverá inscrição 
no dia da prova. Também 
temos a opção do custo 
da inscrição por R$ 20,00 
sem a camiseta do evento.
Retirada dos Kits Pré Prova:
OBS : O Kit (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 21/11/2015 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 As 13:00.
Dos menores de 18 anos:
Os atletas menores de 
18 anos só poderão par-
ticipar da prova pedestre 
mediante autorização dos 
pais, técnicos ou respon-
sáveis, os quais assumirão 
a responsabilidade pelo 
atleta no que diz respeito 
a sua saúde e a possíveis 
acidentes antes, durante 
e depois do encerramento 
da prova. A idade míni-
ma para a participação da 
Prova Pedestre será de 16 
anos , isto é , nascidos em 
1997, devido a alta exi-

gência física do percurso.
Data, horário e per-
curso da prova:
A prova acontecerá no 
dia 22 de Novembro de 
2015 – Domingo, às 8:00 
horas, saindo e chegando 
na Praça Geraldo Costa, 
em frente a antiga Estação 
Ferroviária, num percur-
so de 8.000 metros, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
Da Premiação:
Para os atletas que chega-
rem em 1º, 2º, 3º, lugares 
de cada categoria serão 
premiados com troféus e 
todos os atletas receberão 
medalhas de participação.
As inscrições podem ser 
feitas pelos sites http://
www.inscricaonacorrida.
com.br/provas/24-xxxii
-prova-pedestre-de-tre-
membe e http://www.
minhasinscricoes.com.
br/provapedestrecida-
d e d e t r e m e m b e / 2 0 1 5 /

Últimas Inscrições a 
R$20,00 (sem camiseta) 

para a XXXII Prova
Pedestre “Cidade

de Tremembé”
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O Conselho Municipal 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 
convoca aos eleitos a 
Conselheiros Tutelares 
e Suplentes, a compare-
cerem na Secretaria de 

A partir da próxima quarta-
feira, dia 04, a Av. Dom Pe-
dro I, trecho entre o Barrei-
ro e Estoril, retorna ao seu 
sentido único circulação 
e os ônibus também terão 
seu itinerário retomado. 
O motivo é o fim das 
obras e liberação da 
passagem no túnel de 
acesso ao Estoril (túnel 
Daruma), de responsabili-
dade da CCR Nova Dutra.
A interdição teve início no 

Veja as vagas atualiza-
das do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). 
O interessado deve apre-
sentar os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS) no PAT 
ou no Poupatempo.
Analista de crédito, Au-
xiliar de limpeza, Balco-
nista de lanchonete, Bor-
racheiro, Coordenador 
pedagógico, Costureira 

Ação Social, situada à Rua 
José Monteiro Patto, 325 
Jd. Bom Jesus nos dias 
13 e 21/11/2015 das 
08:00h as 17:00h para 
participarem do Curso de 
Capacitação de Conselhei-

dia 15 de julho e a Prefeitu-
ra teve que implantar pro-
visoriamente duplo sen-
tido na Av. Dom Pedro I, 
do viaduto Independência 
até a rotatória do Esto-
ril, para que a popula-
ção não fosse prejudica-
da no acesso aos bairros 
Estoril e São Gonçalo.
Com o túnel liberado, a 
via volta a ter sentido úni-
co para o Rio de Janeiro, 
acompanhando o fluxo da 

em geral, Empregada do-
méstica, Fiscal de loja, 
Garçom, Lavadeira, Ofi-
cial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Ope-
rador de empilhadei-
ra, Passador de roupas, 
Pintor de veículos, Pro-
fessor de inglês, Repo-
sitor de mercadorias, 
Representante comercial 
autônomo, Serralheiro 
de alumínio e Vigilante.
As vagas possuem perfis 

ros Tutelares e Suplentes, 
conforme prevê o Edital 
01/2015 no item 17, ficando 
os candidatos que não 
compareceram no Cur-
so impedidos de tomar 
posse no dia 10/01/2016.

Rodovia Presidente Dutra. 
As linhas retomam seus 
itinerários, sendo elas:
Linha 01: 
Pq. Três Marias / Inde-
pendência Linha 03: Ro-
doviária Velha / Shopping 
Novo Linha 04: Rodovi-
ária Velha / Barreiro O 
local está devidamente 
sinalizado com placas e 
agentes de trânsito esta-
rão acompanhando para 
dar apoio aos motoristas.

específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Curso de Capacitação 
para Conselheiros

Tutelares e Suplentes
de Tremembé

Prefeitura de Taubaté retoma
tráfego na Av. Dom Pedro I

após obras em túnel

Novas vagas no PAT de Caragua

Ofício encaminhado em 
outubro pelo Instituto 
Pasteur, ligado à Coor-
denadoria de Controle de 
Doenças da Secretaria de 
Estado da Saúde, infor-
ma que até o momento 
não foi efetivada a entre-
ga de vacinas antirrábicas 
ao Estado de São Paulo. 
O documento informa 
ainda que não houve ma-

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Esportes e 
Lazer, realiza neste sába-
do, dia 7, das 9 às 17h, a 
entrega dos kits aos com-
petidores da 4ª etapa do 
Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua, na sede 
da secretaria, que fica na 
rua Edmundo Morewood, 
s/n, Estiva (Complexo Es-

nifestação oficial do Mi-
nistério da Saúde em 
relação ao prazo de dis-
tribuição dos produtos. 
Com isto, o Instituto Pas-
teur reconhece o risco de 
adiamento da campanha 
para o ano que vem nos 
municípios paulistas, já 
que há comprometimento 
dos prazos de novembro 
e dezembro estabeleci-

portivo da CTI). A prova 
será no dia 8 de novembro 
(domingo), com saída às 
8h do CAVEX (Comando 
de Aviação do Exército).  
A p r o x i m a d a m e n -
te mil pessoas devem 
participar do evento. 
A última etapa será re-
alizada no dia 5 de de-
zembro, aniversário de 
Taubaté. Mais informa-

dos no cronograma des-
te ano para a campanha 
de vacinação. De acor-
do com balanço do CCZ 
(Centro de Controle de 
Zoonoses) de Taubaté, 
existem cerca de 45 mil 
animais, entre cães e ga-
tos, no município.  As 
campanhas de vacinação 
têm conseguido atingir, 
em média, 25 mil animais.

ções pelo telefone: (12) 
3624-8740. Serviço: 7/11 
- Retirada dos kits Secre-
taria de Esportes e Lazer: 
Rua Edmundo Morewood, 
s/n – Estiva  8/11 - 
4ª Etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida 
de Rua – CAVEX Horá-
rio: 8h Local: CAVEX 
– Estrada dos Remédios, 
2135 – Jardim América.

Ministério da Saúde
adia entrega de

vacina antirrábica

Prefeitura entrega kits 
para 4ª etapa do

Circuito Taubateano
de Corrida de Rua

Aconteceu nesta quar-
ta-feira, a formatura da 
primeira turma do cur-
so de Libras. A soleni-
dade será no auditório 
da Prefeitura, localizada 
na Avenida Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso, 1.400, 
Alto Cardoso. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba ca-
pacita os funcionários para 
oferecer melhor atendi-

mento à população. Profis-
sionais de diversos setores 
participaram do curso de 
Libras para prestar bons 
serviços aos deficien-
tes auditivos e surdos. 
Libras é a língua oficial 
dos surdos brasileiros, 
reconhecida por meio de 
lei. De acordo com as in-
formações da diretora de 
Administração da Pre-

feitura de Pindamonhan-
gaba este curso foi ofe-
recido para preparar os 
servidores públicos para 
atender este público 
que muitas vezes não 
procuram determina-
dos setores por não se 
sentir compreendidos 
e esta foi primeira tur-
ma de muitas outras 
que serão formadas.

Prefeitura de Pinda
realiza formatura do

curso de Libras


