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A GAzetA dos Municípios

Esteve presente na Pre-
feitura de Tremembé no 
último dia 11, a senhora 
Márcia Reis, consultora 
do Ministério da Saúde.
A visita teve como objeti-
vo principal o acompanha-
mento das ações de im-
plantação e uso do sistema 
e-SUS que substituirá o 
SIAB (Sistema de Infor-

Elton Herrerias e Luiza 
Fernandez integram a de-
legação que vai à Brasília 
entre 16 e 19 de dezembro. 
Entre os dias 14 e 15 de no-
vembro, aconteceu em Ati-
baia, interior de São Paulo, 
a 3ª Conferência Estadual 
da Juventude. Ubatuba 
participou do encontro re-
presentada por três dele-
gados da Sociedade Civil 
(eleitos em Conferência 
Municipal) – Luiza Fer-
nandez, Bruno Cesar Pires 
e Elton Herrerias Junior 

mação da Atenção Básica).
Neste mesmo dia, ainda 
visando à implantação, 
aconteceu um treinamen-
to no auditório da Secre-
taria de Educação para 
profissionais das equipes 
de saúde da família, sendo 
treinados: A Enfermeira e 
um Agente Comunitário 
de Saúde, que serão mul-

- e três do Poder Público 
(indicados pelo governo) 
– Victor Vassimon, Giova-
ni Fernandes e João Pedro 
Oliveira. Durante dois dias 
de muito trabalho foram 
debatidos e aprovados o 
regimento interno, os eixos 
temáticos, as demandas de 
cada segmento, bem como 
foi eleita a delegação do 
estado de São Paulo para 
participar da conferên-
cia nacional, que acon-
tecerá em Brasília (DF), 
entre 16 e 19 de dezem-

tiplicadores responsáveis 
pela difusão do conteúdo 
aprendido na sua unidade 
de saúde. Este treinamento 
foi ministrado pelo senhor 
Jaissen, profissional ce-
dido gentilmente pela Se-
cretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba que já está 
bem adiantada na implan-
tação do referido sistema.

bro. Luiza Fernandez e 
Elton Herrerias Junior 
foram eleitos pela re-
gião administrativa de 
São José dos Campos 
(que engloba o Litoral 
Norte) para represen-
tar não apenas Ubatu-
ba, como levar adiante 
as propostas eleitas em 
nível estadual. Mais in-
formações sobre a eta-
pa nacional da Confe-
rência, acessar o site: 
w w w. j u v e n t u d e . g o v.
br/profile/conferencia

Tremembé recebe consultora 
do Ministério da Saúde

Ubatuba elege
delegação à Conferência 
Nacional da Juventude

O Sítio do Picapau Ama-
relo realiza neste fim de 
semana oficinas em ho-
menagem a Consciência 
Negra, comemorada no 
dia 20 de novembro, data 
da morte de Zumbi dos 
Palmares. Zumbi foi o úl-
timo líder do Quilombo 
dos Palmares, época co-
lonial, e símbolo da resis-
tência negra à escravidão e 
luta por direitos violados.
Na sexta, 20, sábado, 21, 
e domingo, 22, acontece 
uma oficina de confecção 
de boneca abayomi. As 
bonecas são feitas ape-
nas com nós, sem uso de 
cola ou costura, e possuem 
características africanas, 
representando as várias 

O Teatro Metrópole rece-
be o espetáculo “Doida 
varrida” no próximo dia 
24, às 21h. A apresenta-
ção é estrelada por Ka-
rina Sbruzzy e a direção 
é de Alexandre Piccini.
A peça mostra uma fo-
ragida de um hospital 
psiquiátrico que arruma 
emprego como faxineira 
de um teatro. A comédia 
trata temas como homem, 
ciúmes, religião, loucura 
e língua portuguesa. Os 
interessados podem trocar 

etnias. Nos três dias, os 
personagens de Lobato 
apresentam a peça “Apito 
final”, às 11h e às 16h. Para 
assistir, o interessado deve 
retirar a senha com 30 mi-
nutos de antecedência. O 
Sítio do Picapau Amarelo 
fica na Avenida Montei-
ro Lobato, s/nº - Chácara 
do Visconde. Mais infor-
mações e agendamentos 
através do telefone (12) 
3625-5062. Confira a pro-
gramação: Dia 20 – Sexta 
09h às 12h e das 14h às 
17h – Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo. 09h às 
11h e das 14h às 16h – Ofi-
cina pedagógica de boneca 
abayomi. 11h e 16h – Te-
atro com os personagens 

um ingresso por um brin-
quedo, que será entregue 
ao FUSSTA (Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté) e encaminhado 
a instituições de caridade.
Confira os pontos de troca:
Rádio 99 Fm – Rua Dr. 
Souza Alves, 960 - Centro
Lavanderia 5àSec – 
Avenida Itália, 231 
- Jardim das Nações
Restaurante Divino Fo-
gão – Avenida Charles 
Schnneider, 1700 - den-
tro do Taubaté Shopping 

do Sítio do Picapau Ama-
relo “Apito final”. Dia 
21 – Sábado 09h às 12h 
e das 14h às 17h – Turma 
do Sítio do Picapau Ama-
relo. 09h às 11h e das 14h 
às 16h – Oficina pedagó-
gica de boneca abayomi. 
11h e 16h – Teatro com os 
personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo “Apito 
final”. Dia 22 – Domin-
go 09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo. 
09h às 11h e das 14h às 
16h – Oficina pedagógi-
ca de boneca abayomi. 
11h e 16h – Teatro com 
os personagens do Sí-
tio do Picapau Ama-
relo “Apito final”.

Art Fórmula Farmácia de 
manipulação – Rua Ja-
ques Félix, 537 - Centro
Cavex – Estrada 
dos Remédios, 2135 
- Jardim América
A c a d e m i a 
Ophicina do cor-
po – Rua Bom Jardim, 
111 - Jardim Baronesa
O Teatro 
Metrópole fica na Rua 
Duque de Caxias, 312 - 
Centro e só efetuará a tro-
ca no dia, caso ainda haja 
ingressos disponíveis.

Sítio do Picapau Amarelo comemora 
Dia da Consciência Negra em Taubaté

Teatro Metrópole recebe 
espetáculo “Doida
varrida” próxima

terça-feira em Taubaté

Na semana de 16 a 20 de 
Novembro, a Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté promoverá apre-
sentações de grupos fol-
clóricos, às 20h, na Pra-
ça Santa Terezinha em 
comemoração ao dia da 
Consciência Negra cele-
brado no próximo dia 20.
O evento contará com a 
participação de grupos 
folclóricos tradicionais da 
região como apresenta-
ções de Maculelê, Mara-
catu, Capoeira e oficina do 
Jongo crioulo de Taubaté. 
As atividades visam dar 
destaque e valorizar gru-
pos regionais como uma 

A Prefeitura de Taubaté, 
em parceria com a Unitau, 
levou nesta quarta-feira, 
18 de novembro, para a 
Emei Vereador Eleozi-
po Silveira Pinto a ação 
educativa “Hospital do 
Ursinho”. As atividades 
começam às 15h e devem 
envolver estudantes uni-
versitários, bolsistas e vo-
luntários, das áreas de En-

forma de reconhecimento 
ao legado deixado pelos 
afrodescendentes no país 
e, principalmente, no mu-
nicípio de Taubaté que se 
destaca por abolir a escra-
vidão em 4 de Março, mais 
de dois meses antes que o 
restante do país. O dia da 
Consciência Negra é cele-
brado desde 2003 e marca 
a morte do Zumbi dos Pal-
mares, o responsável pelo 
maior quilombo do Bra-
sil-colônia e é considera-
do um líder do movimen-
to de resistência negra. O 
evento é gratuito e aberto 
a todos. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3621-

fermagem, Engenharia da 
Computação, Medicina, 
Nutrição e Odontologia. 
O “Hospital do Ursinho” 
é uma atividade lúdi-
ca, na qual é trabalhado 
o sentimento de medo 
dos profissionais de saú-
de por parte das crianças. 
Na realização do projeto 
é montado um “hospital” 
de brincadeira no qual 

6040. Programação de 16 
a 20 de Novembro – 20h 
– Praça Santa Terezinha 
Dia 16 (Segunda-feira) – 
Apresentação da Escola 
de Capoeira Angola Raiz 
Negra Dia 17 (Terça-fei-
ra) – Oficina do Jongo do 
Crioulo de Taubaté Dia 
18 (Quarta-feira) – Apre-
sentação do Grupo Ginga 
Brasil Dia 19 (Quinta-
feira) – Apresentação do 
Grupo de Maracatu Ba-
que do Vale Dia 20 (Sex-
ta-feira) – Apresentação 
do Grupo de Moçambique 
do Parque São Cristovão 
e da Congada São Bene-
dito do Alto do Cristo.

a criança é motivada a 
levar seu brinquedo 
para uma consulta mé-
dica, odontológica e de 
outras áreas da saúde. 
Serviço: Local: EMEI 
Vereador Eleozipo Sil-
veira Pinto (Hércules 
Masson) Endereço: Rua 
Heliópolis, nº 1.401, Bair-
ro da Água Quente Ho-
rário: a partir das 15h.

Taubaté promove Semana
da Consciência Negra

com atividades folclóricas

Escola da Água Quente recebe 
“Hospital do Ursinho” em Taubaté
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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.

Os lotes com suas carac-
terísticas e especificações 
terão preços mínimos e 
serão leiloados no esta-
do e condições em que 
se encontram e já previa-
mente examinados pelos 
interessados O alto custo 
para a manutenção ou a re-
cuperação de uma grande 
quantidade de bens mó-
veis, de informática e de 
veículos inservíveis, her-
dados de administrações 
anteriores, foi a principal 
causa para a realização 
do leilão pela Prefeitura.
O primeiro leilão eletrô-
nico será realizado a par-
tir de 30 de novembro, 
com encerramento às 14 
horas do dia 03 de de-
zembro, através do site: 
www.satoleilao.com.br.
O leilão está sob a respon-
sabilidade do Leiloeiro 
Público Oficial, Antonio 
Hissao Sato Júnior, re-
gularmente matricula-
do na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo.
Serão 35 lotes, 22 deles só 
de veículos e o restante di-
vidido entre móveis e equi-
pamentos de informática, 
que ficarão expostos nas 
Ruas Conceição – Qua-
dra da Piscina Municipal, 
Amazonas, 595 - EM Pa-
dre José de Anchieta e 
Paraná – Pátio da Secre-
taria Municipal de Obras.
Para se desfazer de equi-
pamentos eletrônicos, en-
tre monitores, teclados, 
mouses, CPUs quebrados, 
a ETEC – Centro Paula 
Souza, doou à Prefeitu-
ra mais de 200 peças que 
foram incorporadas aos 
bens inservíveis que vão 
à leilão. Os lotes com 
suas características e es-
pecificações terão preços 
mínimos e serão leiloa-
dos no estado e condições 
em que se encontram e 
já previamente examina-
dos pelos interessados.
Qualquer pessoa física 

ou jurídica poderá par-
ticipar do leilão, portan-
do documento de iden-
tidade, CPF ou CNPJ.
Para a aquisição de su-
catas só é permitida a 
participação de pessoas 
jurídicas cadastradas no 
Detran, portando o com-
provante de cadastramento.
Os lotes arrematados de-
verão ser retirados no 
prazo máximo de 10 
dias úteis da data do lei-
lão, mediante apresen-
tação de nota de venda.
Os bens pagos e não reti-
rados dentro do prazo se-
rão reintegrados ao patri-
mônio do município, sem 
que o arrematante tenha 
direito a qualquer ressar-
cimento, reclamações ju-
diciais ou extrajudiciais. 
Os bens não arrematados 
por falta de lances, ou 
por não terem sido retira-
dos, serão retornados para 
o próximo leilão, com 
data ainda a ser definida.

Prefeitura realiza o primeiro leilão 
on line de sua história dos bens 

patrimoniais inservíveis

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na mo-
dalidade Concorrência Pública N°004/2015. Objeto: Permissão de uso de espaço público e permuta 
de exploração de barracas e marcas por infraestrutura do Carnaval 2016. Data de entrega dos enve-
lopes: 21/12/2015 até às 09:30 hs, abertura às 10:00 hs. Local da realização: Prefeitura Municipal, 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser con-
sultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
a Licitação na modalidade CONVITE nº 24/2015, Processo nº 56/2015, para con-
tratação de empresa para Aquisição de Gás GLP, para diversos setores da adminis-
tração. Início sessão dia 26/11/2015 às 13:20 horas. Os interessados poderão retirar 
o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 25/11/2015, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital 
poderá ainda ser solicitado no seguinte endereço eletrônico: convenio@redencao-
daserra.sp.gov.br  RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Acontece neste domingo 
(22) a 5ª Pinda Pedalada. 
O evento promovido pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer e é aber-
to aos ciclistas e bikeiros. 
O ponto de encontro é o 
centro esportivo “João do 
Pulo”, às 7h30. Esta pe-
dalada será em direção à 
Fazenda do Tanque, pas-

Com o fechamento da 
campanha do Outubro 
Rosa, a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Tremembé 
faz uma avaliação positiva 
das ações desenvolvidas. 
“Conseguimos uma inte-
gração com a população, 
possibilitando às mulheres 
um acesso diferenciado 
para muitas situações que 
não tinham entendimento”, 
destaca José Már-
cio Araujo Guimarães, 
secretário de saúde. Atra-
vés de uma mobilização 
das equipes de atendimen-
to da secretaria, foram 

O 2º FIMC – Festival Inter-
nacional de Música de Ca-
raguatatuba promove nes-
ta quarta e quinta-feira (18 
e 19/11), das 14h às 17h, 
no Centro Cultural do Su-
maré, uma open class (aula 
aberta) gratuita de Regên-
cia Coral e Prática de Coro 
com Fernanda Lastra, da 
Argentina. Não é neces-
sário realizar inscrição e 
os alunos receberão cer-
tificados de participação.
Nas aulas, os participantes 
terão a oportunidade de 
aprender como identificar 
e trabalhar as diferentes 
vozes em um grupo coral 
e conhecer os gestos e co-
mandos de um maestro. 
A atividade é aberta ao 
público em geral. O fes-
tival teve início no dia 4 
de novembro e segue até 
domingo (22/11) com uma 
extensa programação gra-
tuita com mais de 20 atra-
ções, entre apresentações 
e atividades pedagógicas, 

sando pelo bairro Goiabal.
Esta pedalada será em 
homenagem à campa-
nha “Novembro Azul”, 
que tem como objetivo 
conscientizar os homens 
do município sobre a 
necessidade da preven-
ção ao câncer de prós-
tata e outras doenças.
A organização esclare-
ce que o percurso terá 
37 km com algumas su-

realizadas atividades de 
conscientização e preven-
ção em todo município, 
mobilizando um gran-
de número de mulheres.
O município atingiu 
a meta estabelecida 
de Papanicolau e tes-
tes rápidos de sífilis, 
HIV e hepatite C. Con-
forme o secretário, as 
atividades do Outubro 
Rosa também foram im-
portantes para vincular 
a população às equipes 
dos PSF’s e do Centro de 
Saúde. “Através das ações 
realizadas, conseguimos 

em diversos locais da ci-
dade. O evento tem como 
objetivo contribuir com 
a difusão e o fomento da 
música instrumental, coral 
e de concerto na região, 
reunindo alunos, profes-
sores e profissionais da 
área, reconhecidos nacio-
nal e internacionalmente, 
para um intercâmbio de 
experiências, aprendiza-
dos e apresentações artís-
ticas, além de promover 
a interação com o públi-
co. A programação com-
pleta pode ser conferida 
na página do Facebook 
“Fundacc Caraguatatuba”.
O Centro Cultural do Su-
maré está localizado na Av. 
Siqueira Campos, nº 470, 
Praça São Sebastião, no 
bairro Sumaré. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661.
Sobre Fernanda Lastra
É formada pela Faculda-
de de Belas Artes da Uni-
versidade Nacional de La 
Plata, na Argentina, em di-

bidas e descidas. É obri-
gatório o uso de capa-
cete e haverá carro de 
apoio em todo percurso.
O secretário da pasta des-
taca que no km 12,5 os par-
ticipantes serão divididos 
entre os já praticam a mo-
dalidade Mountain Bike, 
que irão seguir por um 
caminho mais ‘radical’, 
e os demais irão por um 
caminho mais ‘tranquilo’.

uma ótima integração dos 
profissionais com mora-
dores de bairros, sendo 
essa uma aproximação 
fundamental para o desen-
volvimento do trabalho”.
Números do Outubro Rosa:
Quantidade de aten-
dimentos- 427
Testes rápidos – 1.281
Papanicolau – 815
Parabéns aos profissio-
nais envolvidos e a todas 
as mulheres que parti-
ciparam da campanha.
Novembro é a vez 
dos homens, vamos 
fazer nossa parte!

reção de orquestra e regên-
cia coral. De 2008 a 2010, 
trabalhou no Programa 
Orquestra-Escola como 
diretora adjunta de crian-
ças e jovens da Escola Or-
questra Chascomús. Entre 
2011 e 2012, foi chamada 
para fazer parte da tripu-
lação do Musical Língua 
e depois, como profes-
sora de Língua OE Bell.
Desde 2011, a empresa 
participa de vários festivais 
nacionais e internacionais.
Em 2014 foi selecionada 
para o 1º Seminário In-
ternacional de Regência, 
organizado pela Orquestra 
Sinfônica de Santo André 
(SP) pelo maestro Abel 
Rocha. Em junho de 2015, 
foi convidada para lide-
rar a Orquestra Sinfônica 
de Mar del Plata. Fernan-
da atua desde 2005 como 
professora de Audioper-
ceptiva III-IV, na Facul-
dade de Belas Artes da 
Universidade de La Plata.

Sejelp realiza 
5ª Pinda Pedalada

Outubro Rosa em 
Tremembé tem 

fechamento positivo

2º Festival Internacional 
de Música de Caraguá 
promove Open Class 
de Regência Coral e 

Prática de Coro

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-

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; 

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.

Balcão de Empregos tem 
85 vagas para diversas 

áreas em Taubaté

Veja as vagas atualizadas 
do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT). O interessado 
deve apresentar os do-
cumentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de pizzaio-
lo, Auxiliar de lavan-
deria, Auxiliar de lim-
peza, Açougueiro, 
Balconista de lanchonete, 
Borracheiro, Cabeleirei-
ro, Camareiro de hotel, 
Carpinteiro, Cilindrista 

Uma operação para de-
tonação de rochas será 
realizada nesta quarta-
feira (18/11), na altura do 
km 16 da Rodovia dos 
Tamoios, em Jambeiro. 
Essa operação está pre-
vista para acontecer das 
14h00 às 16h00, período 
em que as pistas no local 
estarão totalmente inter-
ditadas nos dois sentidos 
de tráfego. A interdição 
é necessária para pros-
seguimento de obras.
Durante a execução da 
operação, os usuários que 
tiverem a necessidade ex-
trema de deslocamento 
neste trecho da rodovia 
poderão utilizar os seguin-

de borracha, Cozinheiro 
geral, Depiladora, Empre-
gada doméstica, Encar-
regado de manutenção, 
Esteticista, Garçom, Lava-
deira, Lavador de carros, 
Manicure, Massagista, 
Nutricionista, Oficial de 
serviços gerais, Passador 
de roupas, Prensista de 
borracha, Psicólogo so-
cial, Representante comer-
cial autônomo, Serrador 
de mármore, Serralheiro 
de alumínio e Vendedor 
de comércio varejista.

tes trajetos alternativos:
Sentido Litoral: na al-
tura do km 10 da Ro-
dovia dos Tamoios, 
os usuários poderão 
acessar a Rodovia Car-
valho Pinto (sentido 
Campos do Jordão) e,
 na sequência, a Rodovia 
João do Amaral Gurgel 
(SP-103). Seguindo por 
este trajeto, os usuários re-
tornarão à Rodovia dos Ta-
moios na altura do km 23.
Sentido São José dos Cam-
pos: na altura do km 23 da 
Rodovia dos Tamoios, os 
usuários poderão acessar 
a Rodovia João do Amaral 
Gurgel e, na sequência, a 
Rodovia Carvalho Pinto 

As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

(sentido São Paulo). Se-
guindo por este trajeto, 
os usuários retornarão 
à Rodovia dos Tamoios 
na altura do km 10.
A Concessionária Tamoios 
solicita aos usuários que 
evitem trafegar pelo tre-
cho durante o período de 
realização da operação. 
Os usuários que trafe-
garem pelo local deve-
rão redobrar a atenção e 
respeitar a sinalização.
Nas semanas seguintes 
ocorrerão outras interdi-
ções em virtude de novas 
detonações de rochas. 
Os locais, dias e horários 
de realização serão in-
formados previamente.

Confira as vagas no PAT de caraguá

Rodovia dos Tamoios terá  interdição 
temporária no  km 16 em Jambeiro 


