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A GAzetA dos Municípios

A Escola do Trabalho da 
Estiva realiza essa sema-
na inscrições para o curso 
de Qualidade em NR-10. 
Estão disponíveis 20 va-
gas e o preenchimento é 
por ordem de chegada.
O curso está relacionado 
à área de segurança do 
trabalho. A NR-10 é uma 
norma regulamentadora 
emitida pelo Ministério do 
Trabalho que tem por obje-
tivo garantir a segurança e 
a saúde dos trabalhadores 
que realizam instalações e 
serviços em eletricidade.
Durante o curso, que 
tem uma carga horá-

Iluminação de prédios pú-
blicos, mutirão de ultras-
sonografias e triagem de 
pacientes nas unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) em novembro 
integram a programação 
da campanha “Taubaté 
Veste Azul” para o com-
bate ao câncer de próstata.
Desde a última quarta-fei-
ra, a sede da Prefeitura de 
Taubaté ganhou uma ilu-
minação especial na cor 
azul. Até a próxima sex-
ta-feira, o Cristo Reden-
tor e o prédio da CTI tam-
bém estarão iluminados.
No dia 21 de novem-
bro, acontece o mutirão 
de ultrassonografia para 
homens mediante agen-
damento nas unidades 
de saúde de Taubaté. Os 

ria de 40 horas, o alu-
no vai aprender, avaliar, 
prevenir e controlar os 
riscos profissionais que 
acarretam o trabalho 
com eletricidade, bem 
como combater princí-
pios de incêndio e pres-
tar primeiros socorros 
em casos de acidentes.
As aulas têm início no 
dia 16 de novembro e 
serão realizadas de se-
gunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h.
No ato da inscrição é ne-
cessário apresentar cópias 
do RG, CPF, e compro-
vante de endereço e de 

pacientes que tiverem o 
exame solicitado pelo mé-
dico da rede municipal 
poderão solicitar o agen-
damento para esta data.
Já no dia 27 acontece uma 
triagem de pacientes nas 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família). 
Os cidadãos podem parti-
cipar independente da re-
gião onde moram e rece-
bem atendimento médico.
A campanha “Taubaté 
Veste Azul” conta com 
a parceria dos labora-
tórios Labclin e SPX.
A Prefeitura de Taubaté 
também apoia o Instituto 
Lado a Lado pela Vida, que 
promove na manhã desta 
sexta-feira a distribuição 
de folhetos informativos 
e uma palestra sobre a 

escolaridade. Para se ins-
crever é preciso atender 
aos seguintes requisitos: 
18 anos completos; 5º ano 
do ensino fundamental e 
apresentar conhecimentos 
na área de eletricidade.
O horário de atendimento 
da unidade é das 9h às 12h, 
das 13h às 17h e 18h às 22h.
S e r v i ç o :
Escola do Tra-
balho da Estiva
Curso de NR-10
Inscrições: segunda-fei-
ra, dia 9 de novembro
Endereço: Rua Edmundo 
Morewood, 551 – Estiva
Telefone: 3629-7008.

importância da preven-
ção do câncer de próstata 
na praça Dom Epaminon-
das. As atividades acon-
tecem entre as 9h e 10h.
Levantamento do Minis-
tério da Saúde identificou 
que no Brasil o câncer de 
próstata é o segundo mais 
comum entre os homens, 
atrás apenas do câncer de 
pele. O foco são homens a 
partir dos 40 anos de idade.
Triagem de Pacientes
Dia: 27 de novembro
Horário: das 7h30 às 
11h e das 12h30 às 16h
Unidades de ESF: Água 
Quente, Esplanada San-
ta Terezinha, São Gon-
çalo, Marlene Miranda, 
Piratininga, Monjolinho, 
Chácara Silvestre, Paiol, 
Barreiro, Santa Tereza.

Escola do Trabalho da Estiva 
abre inscrições para capacitação 

em NR-10

Taubaté Veste Azul contra 
o câncer de próstata

Dia da Diabetes em 
São Bento do Sapucaí

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza nos entre os 

dias 21 e 27 de novem-
bro a Semana de Mobili-

zação Contra a Dengue, 
Chikungunya e Zika.

Tremembé realiza 
Semana de Mobilização 

Contra a Dengue, 
Chikungunya e Zika
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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.
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.

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

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
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Programa da CCR No-
vaDutra juntamente com 
UNIP e Jacareí Rugby 
promove desenvolvi-
mento do perfil profis-
sional para estudantes
De um lado, 20 jovens 
atletas – de 15 a 17 anos 
– recebem orientação vo-
cacional para o ingres-
so no mercado de tra-
balho. Do outro, cinco 
estudantes de psicologia 
desenvolvem, na prática, 
o conhecimento em Re-
cursos Humanos. Este é o 
resultado de uma parceria 
entre as empresas CCR 
NovaDutra, por meio do 
Programa Estrada Susten-
tável, e UNIP (Universida-
de Paulista), com o apoio 
do Jacareí Rugby – patroci-
nado pela Concessionária.
O programa se encer-
ra nesta quinta-feira 
, com a formatura dos jo-
vens atletas. Ao longo do 
último mês, eles tiveram 
aula sobre comportamen-
to, perfil profissional, 
como agir nas entrevistas 
de emprego, além de rea-
lizarem testes vocacionais. 
“Com o conhecimento 
recebido, eles estão mais 
preparados para ingressar 
no mercado de trabalho, 
seja como menor aprendiz 

ou estagiário. Incentivar o 
desenvolvimento das capa-
cidades destes jovens atle-
tas é investir em cidadania 
e em um futuro melhor 
para toda a região”, afirma 
a gestora de Relações Ins-
titucionais e Sustentabili-
dade da CCR NovaDutra, 
Carla Fornasaro.
O evento acontece a partir 
das 18h, no Colégio An-
tônio Afonso, que fica na 
Rua XV de Novembro, nº 
140, Centro – Jacareí (SP).
APOIO - O Jacareí Rugby 
conta com o patrocínio da 
CCR NovaDutra por meio 
da Lei de Incentivo ao Es-
porte. A associação espor-
tiva possui duas frentes de 
treinamentos: competitiva 
e iniciação. Na primei-
ra, é desenvolvida toda a 
preparação física, tática, 
técnica e psicológica das 
equipes competitivas nas 
categorias: M-17, M-19 
(menores de 17 e 19 anos), 
adulta e feminino; a se-
gunda frente visa à for-
mação de atletas nas cate-
gorias de base, com forte 
viés sócio educacional, 
contemplando categorias 
M-11, M-13 e M-15.
Atualmente, são atendi-
das cerca de 180 pesso-
as. Ainda são realizadas 

apresentações em escolas 
públicas e particulares, 
visando a popularizar o 
rugby no município. Além 
da formação dos atletas, o 
Jacareí Rugby forma trei-
nadores e árbitros da mo-
dalidade, atividade cres-
cente no cenário nacional.
E S T R A D A 
SUSTENTÁVEL - Lança-
do durante a Rio+20 (Con-
ferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento 
Sustentável), em 2012, o 
Programa Estrada Susten-
tável tem o desafio de reu-
nir os diversos públicos que 
interagem com a rodo-
via: municípios, em-
presas, terceiro se-
tor, setor acadêmico, 
governos e órgão públicos. 
O objetivo é que todos, 
juntos, possam dialogar 
e promover ações de de-
senvolvimento sustentá-
vel nas cidades às mar-
gens da via Dutra, e na 
rodovia, principal eixo 
que liga as duas maiores 
economias do Brasil: Rio 
de Janeiro e São Paulo.  
O programa trabalha sete 
temas: Segurança Viária, 
Educação, Resíduos, Mobi-
lidade, Infraestrutura Ver-
de, Empreendedorismo, e 
Saúde e Qualidade de Vida.

Parceria entre empresas
proporciona orientação vocacional

a jovens atletas de Jacareí

A equipe de ginástica rít-
mica de Pindamonhangaba 
conquistou mais um título 
para a cidade. O município 
foi campeão por equipe 
com o aparelho Corda no 
Troféu São Paulo. A com-
petição ocorreu no dia 31 
de outubro no Morumbi. 
Pinda levou 25 ginastas 
e competiu em todas as 
categorias, pré-infantil, 

infantil, juvenil e adulto.
A técnica das ginastas 
afirma que foi um ótimo 
resultado e houve desta-
ques para algumas meni-
nas, que tiveram as notas 
mais altas. A cidade fez 
séries de mãos livres, cor-
da e arco. Nas mãos livres 
a cidade ficou em 4º lu-
gar na classificação geral.
Entre os destaques da 

competição estão as gi-
nastas Luana e Bianca 
no aparelho corda, Bea-
triz, Gabriela, Melissa, 
Júlia, Isabel e Nataly em 
mãos livres, Maria Edu-
arda no arco, entre outras 
que fizeram boas execu-
ções. Amigos, familiares 
e professores parabeni-
zam as ginastas pelo de-
sempenho na competição.

Equipes de ginástica rítmica 
coloca cidade no pódio do 

Troféu São Paulo

Os moradores de Pindamo-
nhangaba tiveram a oportu-
nidade de participar da Ofi-
cina de Criação Literária. 
O encerramento desta ati-
vidade ocorreu no dia 26 de 
outubro com a apresenta-
ção dos trabalhos e entrega 
de certificados. Esta foi a 
4ª Oficina. 
A oficina foi ministrada 
pela escritora Evalda de A. 
S. Costa e teve como  tema 
“A verossimilhança”, as-

sunto fundamental na 
construção de uma narra-
tiva que estrutura gêneros 
como o conto e o romance.
Os participantes  ad-
quiriram conhecimen-
to para elaborar suas 
produções por meio 
de um processo em 
que revisitavam seus 
próprios repertórios de 
leituras e, tendo isso em 
mãos, utilizavam as fer-
ramentas de criação nar-

rativa que eram discuti-
das durante os encontros. 
De acordo com as infor-
mações da coordenadora 
de bibliotecas de Pindamo-
nhangaba, o resultado des-
ta oficina foram textos mui-
to criativos e com ‘força’. 
O encerramento da ativida-
de contou com a presença 
da vice-presidente da APL - 
Academia Pindamo-
nhangabense de Le-
tras -, Juraci Faria.

Moradores de Pinda
participam de oficina

literária

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza neste mês 
de novembro três campa-
nhas simultâneas, são elas:
Novembro Azul – período 
de 03/11 à 30/11- have-
rá oferecimento de testes 
rápidos de HIV, Sífilis, 
Hepatite C e exame de 
PSA (antígeno prostático 
específico), que em con-
junto com dados clíni-
cos, é bastante utilizado 
no diagnóstico precoce 
do câncer de próstata e 
no seguimento da doen-
ça, após seu tratamento. 
Esse exame é destina-
do para homens acima 
de 45 anos. A campanha 
ocorrerá das 7h às 16 h 
em todas unidades de 
ESF e Centro de Saúde.
Tuberculose – período de 

03/11 à 18/12- Campanha 
destinada para a popula-
ção em geral onde serão 
oferecidos exames de ba-
ciloscopia para quem está 
com tosse há mais de 3 
semanas. O horário será 
das 7h às 16 h , também 
em todas unidades de 
ESF e Centro de Saúde.
Fique sabendo – período 
de 03/11 à 01/12- Tam-
bém para a população em 
geral e serão oferecidos 
os mesmos testes rápidos 
da Campanha “Novembro 
Azul” no mesmo horá-
rio e nas mesmas unida-
des de saúde das demais 
campanhas acima citadas.
Lembramos que no dia 
28/11/2015 das 14:00 às 
20:00 haverá o Saúde na 
Praça um evento na Praça 

Geraldo Costa, voltado a 
população para promover 
a cultura de hábitos saudá-
veis como método de ma-
nutenção da saúde, onde 
serão distribuídos folhetos 
educativos, preservativos, 
além de ofertar testes de 
glicemia, aferição de pres-
são arterial, avaliação nu-
tricional através do IMC, 
testes rápidos de HIV, he-
patite C e Sífilis, orienta-
ção de odontologia (saúde 
bucal), doação de cães e 
orientação sobre a dengue.
Haverá apresentação de 
grupos de roda de capo-
eira, maculelê e samba 
de roda em comemora-
ção ao mês do Homem, 
Consciência Negra e 1º 
de dezembro (Dia Mun-
dial de luta contra Aids).

Tremembé realiza
campanhas simultâneas

de saúde no Novembro Azul

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 06/11/2015 e 06/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 143, Termo nº 6157
Faço saber que pretendem se casar CARLOS MARCELO LEITE e ANDREIA RIBEIRO COSTA, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 16 de julho de 1980, de profissão pedreiro, estado civil solteiro, 
residente na Avenida José Zaina, nº 261, Bairro dos Guedes, nesta cidade, filho de OSVALDO LUIZ LEI-
TE (68 anos) e de NANCI LEITE (60 anos), residentes em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é 
natural de São Paulo - SP, nascido a 3 de janeiro de 1974, de profissão cuidadora de idosos, estado civil di-
vorciada, residente na na Rua Alessio Ponzoni, nº 158, Quiririm, Taubaté/SP, filha de EVALDO RIBEIRO 
DA COSTA, falecido e de MARIA LUCIA REIS COSTA (61 anos), residente em Taubaté/SP, natural de 
Montes Claro/MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente 
para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 06/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 142, Termo nº 6155
Faço saber que pretendem se casar PAULO ALEXANDRE SANTANA e MARIA ALICE DA SILVA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de São Caetano do Sul - SP, nascido a 9 de outubro de 1978, de profissão motorista, estado 
civil solteiro, residente na na Rua Gulnara Lobato de Moraes, nº 265, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, 
filho de ANTONIO GERALDO SANTANA, falecido em São Paulo/SP - 26º Subdistrito Vila Prudente na 
data de 12 de fevereiro de 1982 e de MARIZA APARECIDA SANTANA (64 anos), nascida na data de 8 de 
março de 1951, residente em Tremembé/SP, natural de Pirajuí/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 
11 de julho de 1976, de profissão vigilante patrimonial, estado civil solteira, residente na na Rua Alice Gon-
çalves dos Santos, nº 1, Centro, nesta cidade, filha de RENATO SEBASTIÃO DA SILVA (74 anos), nascido 
na data de 19 de fevereiro de 1941, residente em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA (69 anos), nascida na data de 27 de fevereiro de 1946, residente em Tremembé/
SP, natural de Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 06/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 143, Termo nº 6156
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON SILVIO DE QUEIROZ e ELISANGÊLA DOS SANTOS 
AMARO DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 
4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 28 de dezembro de 1971, de 
profissão vigilante, estado civil divorciado, residente na na Estrada Dois nº 904, Assentamento Conquista, 
nesta Cidade, filho de JOÃO APARECIDO DE QUEIROZ (64 anos), nascido na data de 8 de agosto de 
1951, residente em Taubaté/SP, natural de Lagoinha/SP e de MARIA ISABEL RODRIGUES QUEIROZ, 
falecida em em Taubaté/SP na data de 28 de novembro de 1998. Ela é natural de Americana - SP, nascido 
a 27 de outubro de 1984, de profissão do lar, estado civil divorciada, residente na no mesmo endereço do 
contraente, filha de AUGUSTINHO AMARO DE SOUZA (60 anos), nascido na data de 26 de maio de 
1955, residente em Tremembé/SP, natural de Paranapuã/SP e de CLAUDENICE ROSA DOS SANTOS 
AMARO DE SOUZA (47 anos), nascida na data de 30 de setembro de 1968, residente em Tremembé/SP, 
natural de Jales/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente 
para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 06/11/2015.

Tremembé, 9 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015.ALEX EUZÉ-
BIO TORRES, Prefeito Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, Estado de São 
Paulo, TORNA PUBLICO que estarão abertas, no período de 16/11/2015 a 27/11/2015, as inscrições 
do Processo Seletivo – Edital nº01/2015, para formação de cadastro reserva no cargo de professor, 
sem gerar direito à estabilidade, para prestar serviços essenciais enquanto não for realizado concurso 
público. O Processo Seletivo será regido pelas instruções Especiais, parte integrante deste Edital, e 
sua organização e aplicação ficarão a cargo da Comissão de Organização do Processo Seletivo.  Car-
gos: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – (6º AO 9º), MATEMÁTICA; PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – (6º AO 9º ANO)LÍNGUA PORTUGUESA; PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – (6º AO 9º ANO) CIÊNCIAS; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – PEB – (6º ANO 9º ANO) EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃOP BÁ-
SICA – PEB – (6º AO 9º ANO) INGLÊS; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – (6º AO 
9º ANO) ARTE; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – (6º AO 9º ANO) HISTÓRIA; 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB – (6º AO 9º ANO) GEOGRAFIA; PROFESSOR 
DE ENSINO INFANTIL – PEI – E PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – SERIES INI-
CIAIS (1º AO 5º ANO). O Edital completo já está disponível  no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.
gov.br e as inscrições serão realizadas pessoalmente Assessoria Municipal de Educação, localizada 
na Rua Cel. Manoel Bento, nº41, Centro, São Luiz do Paraitinga. O candidato deverá ter em mãos 
os documentos em fotocópias especificadas no Edital. Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
São Luiz do Paraitinga,09 de novembro de 2015.Alex Euzébio Torres. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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O Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé de-
senvolve inúmeras ações 
voltadas à promoção hu-
mana e bem estar das famí-
lias tremembeenses, além 
de oferecer uma extensa li-
nha de trabalhos artesanais 
produzidos pela equipe de 
alunas dos projetos Renda 
Cidadã e Escola da Moda.  
Os produtos estão a venda 
no Mercado Municipal de 
Tremembé no box 13 do 
Fundo Social de Solidarie-
dade e são ótimas opções 
de presentes para o natal 

A atleta Bruna Gonçalves 
Francischini, moradora do 
bairro Araretama, repre-
sentou o Brasil e a cidade 
de Pindamonhangaba no 
Campeonato Pan-Ameri-
cano de Muay Thay em 
Niterói, no Rio de Janeiro.
O evento ocorreu na úl-

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 

e todas as datas, agregan-
do bom gosto, qualida-
de e preços acessíveis.
Todo renda arrecadada 
com a venda dos materiais 
será revertida para mais 
cursos do Fundo Social.
Com muita criativida-
de e dedicação, a equipe 
produz uma variedade de 
itens, desde objetos nata-
linos, toalhas decoradas, 
tapetes, agendas e potes, 
chinelos, pulseiras, cola-
res, enfeites, porta retra-
tos, toalhinhas, bonecas, 
mimos, roupas e outros 

tima semana de outubro 
e contou com aproxima-
damente 65 atletas mas-
culinos e femininos de 
diversos países da Amé-
rica do Sul e Central.
Na luta final, Bru-
na enfrentou uma atle-
ta mexicana e venceu 

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 

artigos para casa e decora-
ção (confira nas fotos). No 
local há exposição e venda 
permanentes dos produtos.
O box 13 do Fundo So-
cial funciona de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
12h e das 14h às 18h e 
aos sábados das 9h às 13h.
Prestigie e convide seus 
amigos. Para quem quer 
presentear com criati-
vidade e muito char-
me, vale uma visita.
Mais informações nos te-
lefones: (12) 3674.3910 
– 3674.3660 – 3672.4665.

trazendo para Pinda o tí-
tulo do Pan-Americano.
De acordo com a atleta, foi 
muito significativo repre-
sentar o país e Pindamo-
nhangaba em uma compe-
tição tão importante. Ela 
afirma que a preparação  
para o campeonato mun-
dial será muito forte, bus-
cando condições para fazer 
uma grande participação.
A atleta agradece seu téc-
nico, Álvaro de Aguiar, 
que desde 2009 a apóia 
em treinamentos inten-
sos e a acompanha em 
diversas competições.
De acordo com a Secreta-
ria de Juventude Esportes 
e Lazer de Pinda, atletas 
domiciliados no município 
e em condições técnicas 
de representar a cidade, 
que atendem aos critérios 
da Lei nº 5570, de 2013, 
tem recebido apoio em 
diversas competições por 
meio desta lei municipal.

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.

Fundo Social de
Tremembé realiza

venda de artesanato
natalino variado no
Mercado Municipal

Atleta de Pinda
é campeã

do Pan-americano
de Muay Thay

Novas vagas no PAT de Caragua

Os alunos do 1º ao 5º 
ano do período integral 
da E.M.I.E.F. Prof. Dr. 
João Baptista Ortiz Mon-
teiro – Esplanada II em 
Taubaté realizaram nesta 
quarta-feira, 4, o plantio 
de 300 mudas de árvores. 
A atividade contou com 
o apoio de professores, 
monitores, Secretarias de 
Meio Ambiente, Serviços 
Públicos, Turismo e Cul-
tura e de colaboradores.
Além da preocupação com 

o meio ambiente, a ação 
teve como objetivo des-
pertar nos alunos o senti-
mento de pertencimento 
à unidade escolar, já que 
cada um será responsável 
por cuidar da sua árvore.
No período da manhã os 
alunos receberam os per-
sonagens do Sítio do Pica-
pau Amarelo que fizeram 
um teatro interativo e brin-
cadeiras relacionadas ao 
meio ambiente. Já no pe-
ríodo da tarde, a apresen-

tação ficou com o Madre 
Ecologia, grupo de alunos 
do Madre Cecília que bus-
cam a conscientização am-
biental através da música.
A murta-verdadeira foi 
plantada aos fundos do ter-
reno da escola com o intui-
to de criar uma cerca-viva, 
abordando o conceito de 
sustentabilidade. Também 
foram plantadas espécies 
frutíferas, entre elas: pitan-
ga, amora, acerola, araçá, 
goiaba, conde, ingá, etc.

Alunos realizam plantio 
em escola municipal de 

Taubaté

Iluminação de prédios pú-
blicos, mutirão de ultras-
sonografias e triagem de 
pacientes nas unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) em novembro 
integram a programação 
da campanha “Taubaté 
Veste Azul” para o com-
bate ao câncer de próstata.
Desde a última quarta-fei-
ra, a sede da Prefeitura de 
Taubaté ganhou uma ilu-
minação especial na cor 
azul. Até a próxima sex-
ta-feira, o Cristo Reden-
tor e o prédio da CTI tam-
bém estarão iluminados.
No dia 21 de novem-
bro, acontece o mutirão 
de ultrassonografia para 
homens mediante agen-
damento nas unidades 
de saúde de Taubaté. Os 

pacientes que tiverem o 
exame solicitado pelo mé-
dico da rede municipal 
poderão solicitar o agen-
damento para esta data.
Já no dia 27 acontece uma 
triagem de pacientes nas 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família). 
Os cidadãos podem parti-
cipar independente da re-
gião onde moram e rece-
bem atendimento médico.
A campanha “Taubaté 
Veste Azul” conta com 
a parceria dos labora-
tórios Labclin e SPX.
A Prefeitura de Taubaté 
também apoia o Instituto 
Lado a Lado pela Vida, que 
promove na manhã desta 
sexta-feira a distribuição 
de folhetos informativos 
e uma palestra sobre a 

importância da preven-
ção do câncer de próstata 
na praça Dom Epaminon-
das. As atividades acon-
tecem entre as 9h e 10h.
Levantamento do Minis-
tério da Saúde identificou 
que no Brasil o câncer de 
próstata é o segundo mais 
comum entre os homens, 
atrás apenas do câncer de 
pele. O foco são homens a 
partir dos 40 anos de idade.
Triagem de Pacientes
Dia: 27 de novembro
Horário: das 7h30 às 
11h e das 12h30 às 16h
Unidades de ESF: Água 
Quente, Esplanada San-
ta Terezinha, São Gon-
çalo, Marlene Miranda, 
Piratininga, Monjolinho, 
Chácara Silvestre, Paiol, 
Barreiro, Santa Tereza.

Taubaté Veste
Azul contra o

câncer de próstata

O Departamento de Trân-
sito da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
fazendo  a pintura de ci-
clofaixas. São cerca de 2 
km de ciclofaixas entre o 
centro e o bairro Vila Rica. 
A pintura está sendo feita 
em frente à Quadra Cober-

ta nesta semana. A pintura 
começou na quarta-feira e 
está prevista para terminar 
na próxima quarta-feira. 
A pintura é feita pela equipe 
do Departamento de Trân-
sito para delimitar e faci-
litar o local de tráfego de 
bicicleta, para a diminui-

ção de acidentes devido ao 
tráfego entre automóveis. 
A Prefeitura busca incen-
tivar o uso de bicicletas 
na cidade, para uma me-
lhor qualidade de vida, 
diminuição de volume 
de automóveis e polui-
ção do meio ambiente.

Pintura de ciclofaixas 
são feitas em Pinda

A partir desta semana, 
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 


