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A GAzetA dos Municípios

Aconteceu nos dias 06 e 07 
de novembro, o 3º Festival 
Canta Violeiro de Músi-
ca Sertaneja Raiz Inédita, 
realizada na Estância 
Climática de Cunha.
O nosso Odair Ribeiro 
das Neves Filho, conhe-
cido popularmente como 
Teddy Berrante repre-
sentou muito bem nos-
sa cidade vencendo esse 
tão disputado concur-

Após 35 anos de espera, 
enfim o esgoto nos bairros 
Maracaibo I e II, Flor do 
Campo, Alberto Ronconi, 
Poço Grande e Aterrado 
vai começar. A Prefeitura 
de Tremembé irá realizar 
uma solenidade na próxi-
ma sexta-feira, dia 20, no 
Centro Educacional do 
Alberto Ronconi a partir 
das 10h para comemorar 
esse momento histórico 
para o município. O even-

so. Odair foi o vencedor 
apresentando a música 
“Sina do Boi de Carro” 
para um corpo de jurados 
composto por professo-
ra de música, violeiro de 
projeção internacional, 
maestro de orques-
tra caipira e produ-
tor de programa de TV.
Os membros do júri afir-
maram sua admiração pela 
qualidade da obra apresen-

to será aberto ao público.
Considerada a maior obra 
da história de Tremembé 
com um investimento de 
aproximadamente R$ 22 
milhões e com assenta-
mento de mais de 71 quilô-
metros de canos de esgoto, 
a prefeitura municipal teve 
papel fundamental forne-
cendo a planta urbanísti-
ca oficial dos bairros em 
2013, definindo assim de-
talhes do arruamento que 

tada pelo nosso represen-
tante. Além da premiação 
em dinheiro, Teddy Ber-
rante faturou uma linda 
viola artesanal, produzi-
da pela Violas Tropeira.
Teddy Berrante tam-
bém é conhecido por 
compor junto com 
Hélio de Souza Moraes 
no ano 2000, o hino do 
município da Estância 
Turística de Tremembé.

permitiu à Sabesp contra-
tar o projeto para execu-
ção da obra de esgotamen-
to sanitário dos bairros.
Em 2014, o trabalho de 
instalação de canos de 
esgoto foi realizado em 
12 ruas próximas ao Cen-
tro Educacional. Os ser-
viços foram paralisados 
momentaneamente de-
vido ao término de um 
contrato da empresa res-
ponsável pelos trabalhos.

Tremembeense
Teddy Berrante vence

Festival de Música
Caipira em Cunha

Lançamento oficial do
Esgoto no Maracaibo

e região acontece nesta
sexta-feira (20)

O Balcão de Empregos 
está com 85 vagas dispo-
níveis para diversas áreas 
em Taubaté. São oportu-
nidades para quem deseja 
conquistar uma vaga ou 
até mesmo se recolocar 
no mercado de trabalho.
Das vagas, 10 são para 
Pessoas Com Deficiência 
(PCD), distribuídas entre 
os cargos de: atendente, 
auxiliar administrativo, au-
xiliar de apoio administra-
tivo e auxiliar de limpeza.
Alguns cargos exigem 
experiência como: grei-
dista, profissional com 
habilidades em terraplana-
gem, sistema de medida, 
orientação, distribuição 
de material e retoque ma-
nual de pista; instalador 
de internet, que precisa 
ter conhecimento em fu-

A Prefeitura de Tauba-
té deve concluir até 
esta semana, as obras 
de recuperação asfál-
tica na rua Marechal 
Deodoro, região central. 
Assim, chegam a quatro 
as vias a receberem o novo 
pavimento em 19 dias. 
Desde o início das obras, 
em 29 de outubro, já fo-
ram recuperadas as ruas 
Urbano Alves Pereira, 
Marquês do Herval e Pe-
dro Costa. Após a conclu-
são das obras na Marechal 

são de fibra óptica; de 
projetista com experiên-
cia em promob e taxista 
com curso de qualificação.
 Na área da saúde as opor-
tunidades são para: den-
tista orçamentista, pro-
tético e farmacêutico. 
 A área de Educação tam-
bém disponibiliza vagas 
para professores de: Bio-
logia, Computação, Es-
panhol, Filosofia, Física, 
Francês, Inglês, Português, 
Química e Sociologia.
Também estão disponíveis 
vagas para: auxiliar contá-
bil; divulgador; engenheiro 
ambiental; garçom; insta-
lador de alarme/cerca elé-
trica/câmera; instalador de 
piso laminado; instrutor de 
canto; instrutor de libras; 
mecânico de empilhadei-
ra; montador de móveis; 

Deodoro, a prefeitura ava-
lia pavimentar a rua Barão 
da Pedra Negra. A Sabesp 
finaliza a troca de tubula-
ção nesta via. Caso ocor-
ram alterações no crono-
grama, a prefeitura levará 
a estrutura de pavimenta-
ção para a rua Quinze de 
Novembro. Também se-
rão pavimentadas até o 
final do ano as ruas Sou-
za Alves, Jacques Félix e 
Chiquinha de Matos. As 
obras avançam quartei-
rão por quarteirão para 

operador de retroescava-
deira; operador de tele-
marketing; pintor cordis-
ta; recepcionista bilíngue; 
técnico em ótica; técnico 
de informática; técnico de 
refrigeração; vendedor ex-
terno e vendedor interno.
Para se candidatar às vagas 
do Balcão de Empregos é 
preciso já ter cadastro ou 
se cadastrar apresentando 
cópia de RG, CPF, carteira 
de trabalho e comprovante 
de residência. É importan-
te manter o cadastro atu-
alizado a cada 6 meses. 
O Balcão de Empregos 
funciona das 8h às 17h e 
fica dentro do Emprega 
Taubaté, no piso superior 
do Terminal Rodoviário 
Urbano (Rodoviária Ve-
lha), à praça Dr. Barbosa 
de Oliveira, s/nº - Centro.

minimizar os impactos 
ao trânsito, com a devi-
da sinalização e acompa-
nhamento por parte dos 
agentes.  Painéis de men-
sagem são utilizados para 
orientação dos motoristas. 
A recuperação asfálti-
ca é executada por ad-
ministração direta. Os 
investimentos são de 
R$ 2 milhões. O crono-
grama de serviços de pa-
vimentação está condi-
cionado às condições do 
tempo e equipamentos.

Balcão de Empregos
tem 85 vagas para

diversas áreas
em Taubaté

Prefeitura de Taubaté
recupera pavimento da avenida
Marechal Deodoro da Fonseca
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de 
espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, 
a predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em 
momentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolate nos pe-
ríodos em que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais à flor da pele, estimulando as espinhas.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com a ex-
tremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a centralizada 
no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara diminui porque a 
albumina, uma proteína presente em sua composição, reage com o ar externo que 
passa pelos poros existentes na casca e, isso faz com que a gema flutue e comece 
a se deteriorar caso entre em contato com a casca do ovo. Se a partir mais estreita 
estiver voltada para baixo, a gema irá flutuar e antes de chegar na casca baterá 
numa câmara de ar localizada na mais larga. O ar entra pelos poros com bactérias, 
levedura e fungos, que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem sobre ela.

Humor

A avó pergunta à neta:
- Netinha, como é o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer, vovó...
***
Dois amigos se encontraram depois de alguns anos e um deles pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Ah, cara! Nem me fale... Nós terminamos tudo!
- Sério? Mas ela era uma garota lindíssima!
- É, mas me diga uma coisa, você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa 
e infiel?
- Não, de jeito nenhum!
- Pois é... ela também não!
***
Ao ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora, mamãe! Ou uma coisa outra...
***
O aluno chegou muito atrasado na escola e a professora perguntou:
- O que aconteceu?
- Fui atacado por crocodilo!
- Oh,meu Deus! E você se machucou?
- Machucar não, mas o trabalho de matemática ele comeu todinho.
***
O pai fala para o filho:
- Filho! Coloque a sela no cavalo velho pra mim?
- Ah, pai... Mas por que você vai com o cavalo velho?
- É que eu acho que nós temos que gastar primeiro as coisas mais velhas!
- Então por que o senhor não vai a pé?

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente e subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor des-
prendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus pensa-
mentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode ter mis-
turado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o 
seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um 
sabe a sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse voz do vento e soubessem cantar com ele, sua vida assumiria a dimen-
são do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos 
e dar vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro 
de nós, é hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma 
partida de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da 
arquibancada estarei torcendo por você.

Pensamentos, provérbios e citações

A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.

Não há marcas que o tempo não apaga.

Nem tudo que reluz é ouro.

Os últimos serão os primeiros.

É fácil ditar regras, difícil é segui-las.

Pense rápido, fale devagar.

Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.

A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Quem espera sempre alcança.

O despertador é um acidente de percurso do sono.

Em 2014, a Secreta-
ria Municipal de Edu-
cação da Prefeitura
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
implantou um programa
Internacional recomen-
dado pela ONU em 2010 
no documento listando os
melhores programas na 
área de fortalecimento 
da família e prevenção
de uso de substân-
cias e drogas. Mais de 
27 anos de pesquisas e
avaliação comprovam 
a efetividade do FAST 
como uma intervenção de
empoderamento das fa-
mílias e das comunida-
des, fator essencial de
proteção à Juventude.
O Programa FAST (Fami-
lies and Schools Together), 
presente em mais de 20
países, chegou a Tre-

membé de forma iné-
dita, visto que nosso
município é a o pri-
meiro no país a ter o 
programa nas escolas.
Atualmente, temos o pro-
grama em 08 escolas da 
Rede Municipal de Ensino e
já atendemos a aproxi-
madamente 300 famílias 
que se graduaram como
“Famílias FAST”, após 
frequentarem dois me-
ses de atividades em
família, com a presença de 
adultos, crianças e jovens.
No dia 28 de novembro 
próximo, iremos realizar 
o “1º ENCONTRO DAS
FAMÍLIAS FAST” e lançar 
o “FASTWORKS”, a mo-
dalidade de continuidade
do Programa, no qual as 
famílias participam men-
salmente por dois anos.
Neste dia, teremos ati-

vidades de esporte, cul-
tura e lazer para toda a
família, com a expecta-
tiva de participação de 
aproximadamente 1.200
pessoas, além dos 180 vo-
luntários que atuam como 
mediadores treinados
e suas famílias.
LOCAL - Horto Mu-
nicipal Duílio Iori
HORÁRIO - 08h30 - 12h
P R O G R A M A -
ÇÃO - 08h30: Che-
gada das famílias
09h: Piquenique coletivo
10h: Atividade para crian-
ças e adolescentes / Pla-
nejamento FASTWORKS
com os pais
11h: Brincadeira Espe-
cial / Momento em dupla
11h20: Aula de Zumba
11h50: Círcu-
lo de Encerramento
12h: Encerramento

FASTWORKS
I Encontro das
Famílias FAST
em Tremembé

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé, por meio 
do Instituto de Pesquisa, 
Administração e Planeja-
mento (IPPLAN), reali-
za nas próximas semanas 
oficinas comunitárias que 
têm como objetivo fazer 
com que a população co-
nheça, debata e auxilie 
no detalhamento e desen-
volvimento do Plano de 
Mobilidade Municipal.
O Plano de Mobilidade 
Urbana de Tremembé tem 
como objetivo definir um 
conjunto de ações, metas 
e instrumentos que orien-
tem o desenvolvimento da 
cidade, tornando-a aces-
sível para todos de forma 
igualitária. A mobilidade 
urbana é um atributo do 
município e se refere aos 

deslocamentos de pes-
soas e bens no território.
O termo  mobilidade ur-
bana tem a ver com a 
quantidade e qualidade 
das viagens do conjunto 
da população em deter-
minada região. Estes des-
locamentos acontecem 
de várias maneiras: a pé, 
de bicicleta, de motoci-
cleta, de carro, de ôni-
bus, de caminhão, barco, 
entre outros. A escolha 
do meio de transporte 
depende de vários fato-
res, incluindo distância a 
ser percorrida, tempo de 
viagem, custo, oferta de 
serviços e qualidade de 
infraestrutura existente.
Abaixo segue datas 
e locais das oficinas.
Macaraibo e região – Dia 

23/11/15 (Segunda-feira) 
no Centro Educacional An-
tônio M. Barros localizado 
na Rua 18, 351, Alberto 
Ronconi a partir das 19h.
Flor do Vale e região – 
Dia 24/11/15 (Terça-feira) 
na Escola Teixeira Pom-
bo localizada na Avenida 
Vitória Régia, s/n, Flor 
do Vale a partir das 19h.
Centro, Jardim Santa-
na, Padre Eterno e região 
– Dia 02/12/15 (Quar-
ta-feira) na Secretaria de 
Educação localizada na 
Praça Jorge Tibiriça, 93, 
Centro a partir das 19h.
Guedes e região – Dia 
03/12/15 (Quinta-feira) na 
Escola Jerônimo S. Filho 
localizada na Rua Dr. Mi-
guel Vieira Ferreira, 315, 
Vera Cruz a partir das 19h.

Prefeitura de Tremembé
promove oficinas para 

debater Plano de 
Mobilidade Urbana



página 3A GAzetA dos Municípios17 de novembro de 2015

Moradores do Azeredo 
poderão contar com uma 
unidade de saúde. A obra 
está na fase de fundação. 
A unidade está localiza-
da na Rua Antonio Bueno 
de Carvalho e tem uma 
área total de 415,47 m². 
O investimento total da 

obra é de R$ 859.416,03.
O projeto contempla espa-
ços para consultório odon-
tológico, sala de vacinas, 
consultórios de atendi-
mento médico, estocagem 
de medicamentos, sala de 
esterilização, curativos, 
inalação, sanitários, re-

cepção, copa, entre outros.
A construção de novos 
espaços para oferecer 
serviços de saúde à po-
pulação tem como ob-
jetivo descentralizar o 
atendimento em saúde, 
garantindo a prevenção 
e promoção da saúde.

Pinda: Moradores do Azeredo
terão unidade de saúde

A Associação Criança Fe-
liz São Gabriel recebe fa-
mílias encaminhadas por 
meio do CRAS - Centro 
de Referência de Assis-
tência Social, desde 2005. 
No projeto ‘Família Feliz’, 
realizado em convênio 
com a prefeitura, o aten-
dimento ocorre por meio 
da superação da condição 
de vulnerabilidade social.
Segundo a diretora da 
entidade, Loani Moraes, 
cerca de 30 famílias são 
atendidas mensalmente 
pela parceria. A diretora 
também reforça que os 
vínculos comunitários são 
valorizados no trabalho 
realizado pela associação, 
que se estabelece por meio 

de doações e parcerias.
Essas famílias podem 
participar de oficinas de 
artesanato às quartas-fei-
ras, dia em que também 
é distribuído pão, fru-
tas e verduras. A entida-
de também disponibiliza 
cursos de alfabetização 
e cortes de cabelo aos 
familiares cadastrados.
Os acolhidos passam por 
atendimento especializado 
de acordo com suas neces-
sidades. O projeto tem à 
disposição psicopedago-
gos, psicólogos, dentistas, 
oftalmologistas, fisiote-
rapeutas, entre outros es-
pecialistas. Também são 
atendidas famílias com 
crianças que possuem 

necessidades especiais.
O apoio da comunida-
de é fundamental para 
a estrutura da entidade 
e o seguimento do pro-
jeto. Qualquer muníci-
pe pode realizar doações 
de fraldas descartáveis, 
roupas, calçados, lei-
te em pó, suplementos 
alimentares, móveis ou 
em quantias de dinheiro.
Mais informações sobre 
o projeto ‘Família Feliz’, 
assim como sobre as do-
ações, podem ser obti-
das por meio do telefone 
(12) 3648-5293.A sede 
da Associação Crian-
ça Feliz São Gabriel fica 
na Rua dos Bentos, 472, 
bairro São Benedito. 

Associação atende famílias por 
meio de convênio com a

prefeiturade Pinda

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) deu início à Campanha 
de Natal 2015. Com o tema 
“Doe um brinquedo e faça 
uma criança feliz”, a ação 
tem como objetivo arreca-
dar brinquedos novos ou 
em bom estado para serem 
distribuídos às crianças de 
entidades e comunidades 
carentes do município. A 
arrecadação acontece em 
diversos pontos da cida-
de como escolas, super-
mercados, entre outros. 
A campanha tem encer-
ramento no dia 7 de de-
zembro; na sequência será 
realizada a triagem dos 
brinquedos, e de 16 a 20 

de dezembro acontecerá 
à entrega. As caixas estão 
distribuídas nos seguintes 
locais: Escola Dinâmica; 
Escola Objetivo e Objeti-
vo Júnior; Escola COTET; 
Escola Espaço Mágico; 
SEST SENAT; Escola 
Fêgo Camargo; Cartório 
de Imóveis; Cartório Qui-
ririm; INEFRO; CAVEX; 
ACIT; 5º Batalhão da PM; 
Progressão 9 de Julho e 
Av. Itália; SENAC; SESI; 
Supermercado SEMAR 
Estiva; Supermercado 
Itambé; Supermercado Al-
cinda; Escola Municipal 
Santa Luzia; ABC Trans-
portes; Escola do Trabalho 
da Jaboticabeiras prédio I 

e II;  Supermercado Fan-
tástico; Escola Peixinho 
Dourado. Espetáculo so-
lidário – No dia 4 de de-
zembro, às 20h, no Teatro 
Metrópole acontece o es-
petáculo “Fussta e a Ma-
gia do Natal”. O ingresso 
é solidário e poderá ser 
trocado por um brinque-
do novo ou em bom esta-
do na bilheteria do Teatro. 
A apresentação conta com 
a participação do Balé da 
Cidade, Integrarte Dan-
ça, Academia Eliane In-
diani e Fêgo Camargo. 
Personagens como pa-
lhaço, bailarina e Papai 
Noel recepcionarão o pú-
blico em clima festivo.

Fundo Social de Solidariedade de
Taubaté realiza Campanha de Natal

Os agendamentos para vi-
sitação ao Parque Natural 
Municipal do Trabiju ti-
veram início em outubro 
e apenas neste mês rece-
beu mais de 200 visitan-
tes, sendo estes grupos de 
estudantes e professores 
da rede pública de ensi-
no, organizações assisten-
ciais, grupos de familiares 
e amigos, entre outros.
Quem passa pelo parque 
tem a oportunidade de co-
nhecer as belezas naturais, 

tais como: fauna, flora, 
cachoeiras, e também a 
exposição “Cinco Ele-
mentos”, que acontece nas 
ocas temáticas”. A exposi-
ção é realizada em conjun-
to entre Prefeitura e Nove-
lis, por meio da empresa 
Evoluir. Este trabalho é 
dedicado aos aspectos cul-
turais, científicos e sociais 
da relação com os elemen-
tos terra, fogo, água e ar.
As visitas para novembro 
estão sendo agendadas e 

há vários grupos confirma-
dos. Os responsáveis afir-
mam que ainda há datas 
disponíveis. As visitas são 
agendadas com o Departa-
mento de Meio Ambiente. 
São possíveis agendamen-
tos para escolas e institui-
ções de ensino entre terças 
e quintas-feiras, para os de-
mais interessados a dispo-
nibilidade é aos sábados e 
domingos. As informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3645-1494.

Parque Trabiju recebe mais 
de 200 visitantes

Pindamonhangaba está 
promovendo diversas 
ações para despertar a 
atenção dos homens para 
prevenção de doenças. 
Nesta senana haverá uma 
ação social na Praça Mon-
senhor Marcondes para 
difundir as informações 
da campanha “Novembro 
Azul”. Esta atividade terá 
início a partir das 8 horas.
As unidades de saúde 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba estão reali-

zando várias atividades 
para divulgar a campanha 
“Novembro Azul”. Esta 
ação tem como foco fa-
zer com que os homens 
fiquem atentos e se previ-
nam em relação ao câncer 
de próstata e outras do-
enças. A equipe do Cas-
tolira, por exemplo, fez a 
distribuição de material 
informativo, solicitação 
de exames, entre outras 
atividades, nesta semana.
O movimento “Novem-

bro Azul” teve origem na 
Austrália, em 2003, e nes-
te mês porque 17 de no-
vembro é o Dia Mundial 
de combate ao câncer de 
próstata. A equipe de Edu-
cação Permanente em Saú-
de da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, tem 
trabalhado a questão do 
bem-estar com foco nos 
hábitos saudáveis de vida, 
para evitar outras doenças 
além do câncer de próstata.

Pinda promove ações sobre 
Saúde do Homem
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PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
ATENDENTE - P.C.D.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
– P.C.D.

AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE APOIO ADMINIS-

TRATIVO   - P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – P.C.D.

DENTISTA ORÇAMENTISTA
DIVULGADOR

ENGENHEIRO AMBIENTAL – 
URGENTE

FARMACÊUTICO
GARÇOM

GREIDISTA -  EXP. COM TERRA-
PLANAGEM –

INSTALADOR DE ALARME/ 
CERCA ELETRICA/CÂMERA

INSTALADOR DE INTERNET   -  
EXP. EM FUSÃO DE FIBRA

INSTALADOR DE PISO LAMI-
NADO

INSTRUTOR DE CANTO
INSTRUTOR DE LIBRAS

MECANICO DE EMPILHADEIRA
MONTADOR DE MÓVEIS

OPERADOR DE  RETROESCA-
VADEIRA

OPERADORA DE TELEMARKE-
TING

PINTOR CORDISTA
PROFESSOR DE BIOLOGIA

PROFESSOR DE COMPUTAÇÃO
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FILOSOFIA

PROFESSOR DE FISICA
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROFESSOR DE INGLÊS

PROFESSOR DE PORTUGUES
PROFESSOR DE QUÍMICA

PROFESSOR DE SOCIOLOGIA
PROJETISTA – COM EXPERIÊN-

CIA EM PROMOB
PROTÉTICO

RECEPCIONISTA BILIGUE
TAXISTA – Com CURSO –

TÉCNICO – ÓTICO
TÉCNICO DE INFORMÁTICA –
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

VENDEDOR EXTERNO – UR-
GENTE -

VENDEDOR INTERNO
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Defici-

ência)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO DE MUNÍCI-
PES NO BALCÃO DE EMPRE-

GOS
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO  -COMPROVANTE DE

RESIDÊNCIA 
 ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS: Piso superior da 
Rodoviária Velha TEL: 3621-

6043/3633-6321
E-MAIL: pmt.balcao@taubate.

sp.gov.br
HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-

TO: 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

DAS 08H ÀS 17H
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Alunos do curso Escola 
da Beleza “Assistente de 
Cabeleireiro”, oferecido 
pela Prefeitura, por meio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, receberam seus 
certificados de capacita-
ção no último dia 04 de 
novembro. A cerimônia de 
encerramento aconteceu 
na sede do Fundo Social, 
e contou com a presença 
da primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social, 
Andrea Vaqueli, e da re-
presentante do Banco do 
Povo, Denise Bittencourt 
que entregaram os cer-

Na ultima semana, os mo-
radores do bairro Mom-
baça e região puderam 
participar do City Tour, 
projeto que visa mostrar 
aos munícipes e visitan-
tes os pontos turísticos 
de Pindamonhangaba, 
além de contar histórias 
e curiosidades da cidade.
Com saída do Centro Co-
munitário do Mombaça, 
o passeio foi de meio pe-
ríodo e a primeira parada 

tificados aos 10 alunos.
“O objetivo dos cursos, 
todos gratuitos aos par-
ticipantes, é promover a 
inclusão social e a capa-
citação profissional dos 
alunos. Além disso, com 
as aulas também estimu-
lamos a geração de renda 
das famílias e incentiva-
mos a criação de um ne-
gócio próprio. Todo esse 
ambiente de oportunida-
des oferecidas nos deixa 
muito felizes, pois são 
resultados positivos na 
vida de cada participante”, 
afirmou Andrea Vaqueli.

foi para conhecer o projeto 
Cerâmica, lá eles recebe-
ram um lanche para dar 
continuidade ao percurso. 
Em seguida passaram em 
frente ao prédios  históricos 
e terminaram o tour na Fa-
zenda Nova Gokula, onde 
fizeram trilhas e puderam 
conhecer um pouco sobre 
a cultura Hare Krishna.
O próximo City Tour 
acontece dia 17 de no-
vembro, com os alu-

Na cerimônia de conclu-
são dos cursos, os alunos 
também tiveram a oportu-
nidade de receber orienta-
ções e tirar dúvidas sobre 
o “Banco do Povo” e ainda 
puderam compartilhar um 
pouco da experiência ad-
quirida ao longo das aulas.
O curso foi realizado 
em parceria com o Fun-
do Social de Solidarie-
dade do Governo do 
Estado de São Paulo.
Mais informações 
pelo telefone do Fun-
do Social de Tremembé 
(12) 3674-3910

nos do curso técnico de 
Rádio e TV da FAPI, 
Faculdade de Pindamo-
nhangaba, que produzirão 
um material audiovisual, 
divulgando as atrações, e 
empresários. Mais infor-
mações sobre esta ativida-
de podem ser obtidas no 
Departamento de Turis-
mo da Prefeitura, ins-
talado no Palacete Ti-
radentes, no centro, ou 
pelo telefone 3643-1761.

Fundo Social faz entrega de 
certificados aos formandos 
do curso de Assistente de 

Cabeleireiro

População participa do
City Tour em Pinda

Os lagos do Bosque da 
Princesa estão sendo lim-
pos pela equipe do DSM - 
Departamento de Ser-
viços Municipais. Os 
peixes foram transferi-
dos e estão sendo reti-
radas a lama e a sujeira 
acumulada nos lagos.
A limpeza conta com o 
apoio do Instituto de pes-
ca da APTA na retirada 
e realocação dos peixes 

As escolas municipais 
de Pindamonhangaba in-
centivam a consciência 
ecológica nas crianças, 
promovendo projetos 
onde elas podem contri-
buir com a preservação do 
meio ambiente. Na escola 
Gilda Piorini Molica 
Remefi, os alunos par-
ticiparam da revitaliza-
ção do jardim, por meio 
da reciclagem de pneus.
A idealizadora do 
projeto levou seu
 conhecimento sobre sus-
tentabilidade para a sala 
de aula e explica que, 
primeiro, ela e os alunos 
plantaram sementes para 
ver quais se adaptariam 

mantidos nos lagos e com 
o empréstimo da bom-
ba de sucção de lama.
Nessa limpeza foi 
encontrado muito 
lixo nos lagos e a Pre-
feitura conta com a co-
laboração das pessoas, 
pede para que se faça 
o descarte de lixos em 
locais adequados, evitan-
do problemas ambientais, 
que podem prejudicar os 

melhor ao solo da escola, 
antes de iniciarem a mon-
tagem dos canteiros. De-
pois, com a ajuda de um 
pai que se voluntariou a 
cortar e pintar os pneus, os 
alunos utilizaram o objeto 
reciclado como base na 
montagem dos canteiros.
Alguns pneus se 
transformaram em 
animais que foram esco-
lhidos em conjunto com 
os alunos, assim como 
o local da escola em 
que seriam colocados. 
O projeto teve iní-
cio com o 3º ano, com 
alunos de 8 e 9 anos, mas, 
agora o jardim e os bi-
chos de pneus são man-

peixes. O material reti-
rado foi depositado em 
locais corretos.
Essa limpeza é importante 
para a manutenção desse 
ponto turístico da cida-
de que possui 147 anos. 
O Bosque da Prin-
cesa faz parte da 
cultura de Pinda e essa 
limpeza ajuda na ma-
nutenção das plantas 
e dos peixes do local .

tidos por todos os alunos 
da escola. As professoras 
idealizaram os canteiros 
a fim de trabalhar conteú-
dos estudados em sala de 
aula, como por exemplo, 
o “Canteiro Histórico”.
A escola convida alunos, 
pais e comunidade para 
comparecerem à festa de 
inauguração do jardim, na quarta 
(18), a partir das 18h30. 
Entre as atrações, os con-
vidados poderão assistir 
a apresentações de dan-
ças realizadas por alu-
nos e mães, além de uma 
peça teatral encenada 
pelos alunos que conta-
rá a história da revitaliza-
ção realizada nos jardins.

Lagos do Bosque da Princesa  
de Pinda recebem limpeza

Escola municipal reutiliza 
pneus de forma ecológica

em Pindamonhangaba


