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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, para-
beniza os pais das crianças 
entre seis meses e meno-
res de cinco anos de idade 
por levá-los à unidade de 
saúde. O município bateu 
a meta de vacinação con-
tra a poliomielite - parali-
sia infantil. A meta esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde era 95%, o que 
representa 9.437 crian-
ças em Pinda; ao todo, 
foram vacinadas 9.524.
A “Campanha de Vacina-

Pindamonhangaba está 
comemorando a Semana 
do Adolescente. O even-
to teve início em Morei-
ra César, no sábado (19), 
com o 1º Encontro de Jo-
vens Em Busca do Melhor 
do distrito. A programa-
ção foi desenvolvida na 
escola estadual Rubens 
Zamith. O público teve a 
oportunidade de conferir 
apresentação de maracatu, 
teatro, participar de ofi-
cinas e conferir palestra. 
As atividades serão encer-
radas no dia 26, quando 
acontecerá o VI Encon-
tro de Jovens em Bus-
ca do Melhor de Pinda.
Durante a abertura do 
evento, Lia Pinheiro rea-
lizou uma palestra sobre 
saúde do adolescente. Na 

ção Contra Paralisia Infan-
til e Multivacinação” seria 
entre os dias 15 e 31 de 
agosto, entretanto, O Mi-
nistério da Saúde resolveu 
prorrogar o prazo. Esta 
vacina é fundamental para 
a saúde e única forma de 
prevenir a paralisia infan-
til, doença viral incurável 
que pode levar à perdas 
graves da mobilidade cor-
poral, como a paraplegia.
Lucas Lopes, coordena-
dor comercial, aproveitou 
o Dia D - realizado dia 15 
de agosto - para vacinar 

sequência foram realiza-
das as oficinas sobre di-
versidade e sexualidade, 
meio ambiente, direitos 
dos adolescentes, relacio-
namentos sociais, entre 
outras, além de atividades 
esportivas oferecidas 
pela Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura.
Alex Bastos, é estudante 
de Direito e morador da 
Vila São Benedito. Ele co-
menta que infelizmente há 
muitas pessoas que pen-
sam que os jovens não que-
rem fazer nada, no entanto, 
há muitos protagonistas. 
“Fico muito feliz por po-
der compartilhar o conhe-
cimento acadêmico com 
os demais jovens. Sou 
conselheiro da juventu-

o filho. Ele parabenizou 
a iniciativa da prefeitura 
por disponibilizar vários 
locais de vacinação du-
rante o Dia D, pois, evi-
ta filas e foi uma grande 
praticidade para os pais.
“Estamos muito contentes 
por bater esta meta porque 
isto reflete a preocupação 
dos pais. A vacinação é 
muito importante por pre-
venir várias doenças. Os 
pais devem ficar atentos e 
não deixar nenhuma vacina 
atrasar”, comenta o prefei-
to de Pindamonhangaba.

de também e este tipo de 
evento é excelente porque 
ajuda a transformar vidas”.
Natália Rodrigues 
Vieira, moradora do 
Liberdade, afirma que 
acha super importante ter 
eventos como este em Mo-
reira César porque é pos-
sível ver que alguns estão 
indo para o ‘lado errado’. 
“Achei muito interessan-
te as oficinas, as pales-
tras e gostei de ouvir um 
pouco mais sobre o Meio 
A m b i e n t e ” .
O evento é promovido 
pelo CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
- com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
Diretoria de Ensino, Coa-
lizão e demais parceiros.

Pinda bate meta de
vacinação contra
paralisia infantil

Semana do Adolescente 
começa com atividades 

em Moreira César

Nesta terça-feira, dia 22, a 
Prefeitura de Taubaté abre 
as inscrições do concurso 
público para o cargo de 
professor.  Serão 44 vagas 
divididas em: 20 vagas 
para professor de Educa-
ção Infantil, 1 vaga para 
professor I – Ensino Fun-
damental, 23 vagas para 
professor III sendo 2 vagas 
para Ciências, 1 vaga para 
Educação Especial – DM, 
1 vaga para Educação Fí-
sica, 2 vagas para Geogra-
fia, 2 vagas para História, 
5 vagas para Língua In-
glesa, 5 vagas para Língua 
Portuguesa e 5 vagas 
para Matemática. O sa-
lário para professor de 
Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental
é de R$ 1.580,08 e para 
professor III de R$ 
2.212,11. A carga horária 
de trabalho é de 24 horas/
aula semanais, sendo 20 
horas com alunos, 02 ho-
ras com HTPC (Horário 
de Trabalho Pedagógico) 
e 2 horas com HTPL (Ho-
rário de Trabalho Pedagó-
gico Livre). A inscrição 
deverá ser efetuada exclu-
sivamente pela internet até 

Teve início nesta segun-
da-feira, 21 de setembro, 
o Dias Verdes, com ativi-
dades desenvolvidas pela 
Prefeitura de Taubaté re-
lacionadas às datas co-
memorativas associadas 
a temas ambientais desse 
período. Na data em que 
é comemorado o Dia da 
Árvore, às 10h, aconteceu 
a “Hora Verde”, com o 
plantio de mudas de Pau
-Brasil e outras espécies 
nativas em escolas e pra-
ças do município simul-
taneamente. A equipe da 
Secretaria de Meio Am-
biente realizou o plantio 
de mudas de Pau-Brasil na 
praça Santa Terezinha.  A 
ação teve como objetivo 

08 de novembro de 2015, 
através do site www.pu-
bliconsult.com.br. O can-
didato deverá selecionar 
na guia “inscrições aber-
tas”, o Concurso Público 
nº 11/2015 da Prefeitura 
Municipal de Taubaté, 
escolher o cargo para o 
qual deseja se inscrever 
e preencher corretamen-
te o formulário. Pessoas 
portadoras de necessida-
des especiais devem no 
ato da inscrição solicitar 
prova especial ou condi-
ções especiais de acesso. 
Após finalizado o preen-
chimento dos dados, clicar 
na guia “gerar boleto” para 
visualizar ou imprimir o 
boleto referente à taxa de 
inscrição no valor de R$ 
19,80. O pagamento do 
boleto deverá ser efetua-
do até 09 de novembro em
qualquer agência bancá-
ria, através de internet 
banking, ou em estabele-
cimento autorizado a re-
ceber pagamento de docu-
mentos de compensação 
bancária (casas lotéricas, 
correios, etc.). Prova – A 
aplicação das provas esta 
prevista para o dia 20 de 

mobilizar a comunidade 
escolar e a população em 
geral, sensibilizando a to-
dos quanto à importância 
das árvores na preserva-
ção, conservação e restau-
ração do meio ambiente.  
O Pau-Brasil foi escolhido 
porque é uma árvore que 
está diretamente ligada à 
identidade brasileira e em 
1972 uma lei declarou a 
espécie como a Árvore 
Nacional, instituindo o dia 
3 de maio como o seu dia. 
Na terça-feira, dia 22, é 
comemorado o Dia do Rio 
Paraíba do Sul. A partir 
das 9h no Parque do Itaim 
haverá o plantio de mudas 
de Pau-Brasil em nascen-
tes, teatro infantil e pique-

dezembro. O teste con-
sistirá em prova objeti-
va com 60 questões de
múltipla escolha. Tam-
bém haverá prova de títu-
los em que os documen-
tos deverão ser entregues 
após o término da prova 
objetiva. Concursos – 
Com este a Prefeitura de 
Taubaté publicou 11 edi-
tais, somando 256 vagas 
ofertadas.  Ainda tem ins-
crições abertas até o dia 
15 de outubro, sendo o 
edital 9 com os cargos de 
assistente administrativo, 
dentista especialista – en-
dodontia, engenheiro ele-
tricista, médico especialis-
ta – pediatra e tesoureiro 
e o edital 10 para o cargo 
de procurador.Domingo – 
No último domingo, dia 
20, a Prefeitura de Tauba-
té realizou as provas dos 
concursos nª 01, 02 e 04, 
com mais de 20 mil can-
didatos, que participaram 
em 13 locais diferentes. 
Não foi registrado ne-
nhum incidente e as pro-
vas aconteceram dentro da
normalidade prevista. Os 
gabaritos oficiais já es-
tão disponíveis no site.

nique. O local foi escolhi-
do porque possui uma área 
de 1,7 milhão de m², sendo 
o mais extenso do municí-
pio e marcado pela pre-
sença de diversas nascen-
tes que contribuem para 
a formação do Rio Itaim, 
afluente do Rio Paraíba 
do Sul. O encerramento 
do Dias Verdes será no dia 
23, data que marca o iní-
cio da Primavera. A partir 
das 9h haverá distribuição 
de mudas na praça Dom 
Epaminondas e às  10h30 
acontecerá show com o 
Madre Ecologia, forma-
do pelos alunos do Cemte 
(Centro Educacional Mu-
nicipal Terapêutico Espe-
cializado Madre Cecília). 

Prefeitura de Taubaté abre 
concurso público para 

professor nesta semana

Dias Verdes começa com 
plantio de árvores em

vários locais de Taubaté
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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

No dia 09 de setembro estiveram 
presentes no Centro Paula Sou-
za, em São Paulo, o Sr. Prefeito, 
Ildefonso Mendes Neto; 
a Secretária de Turismo e 
Desenvolvimento, Srta. 
Marcia Azeredo e o Se-
cretário da Fazenda, Sr. 

João Carlos Ramalho Sena. 
Na ocasião foi assinado o con-
vênio entre as instituições 
para estruturação da Incuba-
dora de Empreendedorismo 
a ser instalada no espaço do 
antigo Mercado Municipal. 
O próximo passo será a cons-

Prefeitura de São Bento do Sapucaí e
Centro Paula Souza assinam parceria

MISCELÂNEA
Curiosidades

Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém, não conseguem picar as vítimas, 
ato que faz com que a saliva do animal entre no ferimento. Existem dois tipos de 
veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas anteriores ocas para poder ino-
cular o veneno que ataca o sistema nervoso central e paralisa a respiração, apesar 
de sua picada ser indolor. O das viperídeos tem veneno extremamente agressivo 
que destrói o sangue e sua picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos 
estão a cascavel, com seus guizos e chocalho típicos, a jararaca, que tem veneno 
muito forte e a surucucu, que é o maior dos ofídios venenosos do Brasil.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após assalto ou 
estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer a tona tais porme-
nores importantes para identificar e prender o criminoso. Até mesmo números de 
placas de automóveis têm sido assim identificados. O problema é que nem todas as 
pessoas se deixam hipnotizar, o que limita o valor prático da técnica.

Humor 

Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a res-
posta foi esta: “O Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos 
descriminar esses importantes cidadãos, já que existe o vale transporte e o vale 
refeição, por que não existir também o vale do paraíba? Sabemos que os paraíbas 
(???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale 
do paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
O mineirinho observando o engenheiro com o teodolito, pergunta:
- Doutor, pra que serve esse trem aí?
- É que vamos passar uma estrada por aqui, estou fazendo as medições.
- E precisa desse trem pra fazer a estrada?
- Sim precisa, vocês não usam isto pra fazer estrada não?
- Ah não! Aqui quando a gente quer fazer uma estrada, a gente solta o burro e vai 
seguindo ele, por onde o bicho passa é o melhor caminho pra se fazer estrada.
- Ah! Que interessante! Respondeu o engenheiro. E se vocês não tiverem um burro?
- Bem, daí a gente chama os engenheiros...
***
Um casal de turcos, sentado na sala e o filho adolescente de dezoito anos se tranca 
no banheiro e não sai mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...

Mensagens

Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara das 
outras. Dizem que “o santo” de um não combina com o “santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer 
uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que queremos 
ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e disfarçando 
o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se outra, um 
desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente 
não vale a pena insistir numa dessas.
***
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço e 
da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É com-
preender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se 
para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Pensamentos, provérbios e citações

Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.

Há pessoas que nos dão pena outras nos dão asas.

A realidade se forma em volta de compromissos.

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.

Não existe ninguém igual a você, Deus quis você única.

Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.

Faça o que puder, com o que tens, onde estiver.

Eficiência é a inteligência preguiçosa.

É sempre muito cedo para parar.

Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.

Pois a coragem cresce com a ocasião.

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.

trução da agenda de trabalho 
e parcerias previstas para a 
segunda quinzena de outubro, 
assim como algumas adequa-
ções a serem feitas no espaço. 
Mais uma iniciativa de in-
centivo ao empreendedo-
rismo em nosso município.
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Processo0005655-11.2011.8.26.0634 (634.01.2011.005655)Procedimento Ordinário Promessa 
de Compra e Venda Banco Bradesco SA. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 
0005655-11.2011.8.26.0634 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de Tremembé, Estado de 
São Paulo, Dr. Gustavo de Campos Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a empresa Cpz 
Empreendimentos Imobiliarios Comercial Ltda, Avenida Paulista, 2073, Ed. Hors I 1 105 108, 
Bela Vista-CEP 08210-040,São Paulo-SP, CNPJ 48.734.008/0001-08,que lhe foi proposta uma 
ação Declaratória de Compro misso de Ven da e Compra c/c Obrigação de Fazer por parte de 
Banco Bradesco Sa, alegando em síntese: que em 21 de dezem bro de 1981, a empresa ré ajus-
tou com o autor o compromisso de adquirir os imóveis objetos das Matrículas nº 20.499, 20.500 
e 20.501,todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Taubaté/SP.O compromisso 
de transferência por permuta  foi formalizado por instrumento próprio, conforme os documentos 
que instruem esta petição inicial e comprovam a existên cia do negócio jurídico firmado entre as 
partes, sendo que o preço pelo o qual o réu se comprometeu a adquirir os imóveis do autor foi 
integralmente pago. A posse dos imóveis compromissados à venda/permuta foi transmitida ao 
réu na data em que fora firmado o compromisso,o qual passou a exercer sobre os bens parte 
dos poderes elementares do domínio, poden do usar, gozar e introduzir nos imóveis benfeitorias 
e melhoramentos. Após satisfeita todas as formalidades administrativas  e fiscais necessárias 
à concretização da venda dos imóveis,pactuou-se que seria outorgada pelo autor à ré,ficando 
por con ta deste última todas as despesas decorrentes da lavratura da referida escritura, do seu 
registro, do paga mento do impor to de transmissão e demais encargos incidentes sobre o ato. 
Diante do tempo transcorrido, e não persistindo nenhuma pen dência administrativa ou fiscal im-
putável ao autor que impeça imediata outorga da escritura de venda e compra à ré, vem o autor 
requerer a citação da empresa ré para a regularização da propriedade do imóvel, por intermédio 
da outorga da com petente escritura pública de venda e compra dos imóveis. Diante do expos-
to, para o fim de compelir a ré, na qualidade de compromissária-compradora dos imóveis aqui 
descritos e caracterizados,a regularizar a propriedade em seu nome. Encon trando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação pro posta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sen do contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos articulados pela autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Tremembe, aos 10 de 
abril de 2015. - ADV: Fabio Andre Fadiga (OAB139961/SP), Edgar Fadigar Junior (OAB 141123/
SP), Marcia Regina Frigo Florentino(OAB 165572/SP), Denise Maria Peruchi (OAB 256239/SP), 
Evandro Mardula(OAB 258368/SP), Bruna Americo Siqueira (OAB 288680/SP), Janaina Castilho 
de Madureira Salvador (OAB 293822/SP)

Prezados (as) sambentistas,
É público e notório o trabalho sério e com-
petente desta Administração Pública ao 
longo de seus dois mandatos, o qual tem 
resultado em obras significativas para o 
município, envolvendo: pavimentações, 
calçamento tanto na área urbana quanto 
rural, preservação e conservação do meio 
ambiente, tratamento de água e esgoto com 
foco no “município 300%”, aquisição de 
veículos, construção de fossas sépticas na 
área rural, infraestrutura para o turismo, 
investimentos em educação e saúde e em 
outras áreas de relevância, que podem 
ser comprovados por todos aqueles que 
conhecem o nosso município em sua tota-
lidade. As conquistas são muitas e enobre-
cedoras, porém este documento não seria o 
mais adequado para listá-las por completo; 
ocupariam muitas páginas.
Ressalta-se também a criação e manuten-
ção de estruturas capazes de promover o 
desenvolvimento econômico local, atra-
vés do incentivo aos empreendedores que 
buscam a abertura de um negócio ou a 
melhoria de um negócio já existente. São 

pessoas que acreditam no potencial local, 
justamente pelo trabalho sério e responsá-
vel, que vem sendo desenvolvido pela Ad-
ministração e parceiros em conjunto com a 
comunidade. O Município é referência na 
região em várias ações, o que engradece o 
trabalho não só da Administração Pública 
Municipal, como dos munícipes que tem 
feito a sua parte com muito empenho e 
dedicação.
É uma nova realidade que há muito não 
víamos em nossa querida “São Bento”. 
Novos caminhos estão se abrindo, no-
vos sonhos estão sendo concretizados, e 
a Mantiqueira se enriquece a cada novo 
projeto lançado por pessoas que buscam 
construir um mundo melhor diante de 
tantas dificuldades que nosso país vem 
enfrentando.
Com base nestas informações é que vimos 
a público com o intuito de esclarecer a to-
dos, os “boatos” surgidos a partir da sessão 
realizada na Câmara Municipal onde foi 
votada a Abertura de Processo de Cassa-
ção e pedido de Afastamento Temporário 
do Sr. Prefeito Ildefonso Mendes Neto.

Comunicado Prefeitura de São Bento do Sapucaí
Esclarece-se que, as denúncias não se re-
ferem de forma alguma a desvios de recur-
sos como tem sido divulgado por muitos 
que desconhecem a real situação e querem 
prejudicar o bom andamento dos trabalhos 
desta Administração Pública Municipal.
As questões a serem analisadas pela Câ-
mara Municipal dizem respeito:
Não repasse do duodécimo à Câmara Mu-
nicipal no prazo previsto na Constituição 
Federal: devido à crise econômica que 
nosso País enfrenta atualmente os muni-
cípios têm tido dificuldades financeiras, o 
que levou a nossa Administração a optar 
pelo pagamento dos funcionários em pri-
meiro lugar, acarretando o atraso nos va-
lores a serem repassados para a Câmara, 
que possui recursos para funcionamento 
normal.
Da ausência e demora de resposta a reque-
rimentos do Legislativo: tendo em vista a 
substituição de funcionário na secretaria 
da Prefeitura, houve realmente um atra-
so no retorno dos requerimentos. Porém, 
quando da denúncia, todos os requerimen-
tos pendentes já haviam sido respondidos. 

Inclusive temos documento da Câmara 
comprovando não haver mais pendências.
Modo incompatível com a dignidade e o 
decoro do cargo: houve desentendimento 
entre o Sr. Prefeito e um dos Srs. Vereado-
res, entretanto, jamais faltou com o devido 
respeito por esta Casa de Leis e por todos 
que a compõem.
Diante do exposto, fica claro que a nossa 
a Administração Pública Municipal está 
muito longe do cenário negativo que tem 
sido divulgado. Inclusive, o documento da 
Câmara onde constam os apontamentos 
acima estão à disposição para consulta dos 
munícipes.
Espera-se poder contar com o apoio e res-
peito de sempre da população sambentista, 
a fim de que o andamento dos trabalhos 
não seja prejudicado por atitudes e comen-
tários descabidos, e possamos entregar a 
Prefeitura em dezembro de 2016 com to-
das as propostas concretizadas.
Sempre em frente em busca do melhor 
para o POVO SAMBENTISTA!!!
PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁ-
TICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI

Dia  25/09 às 19h30, na 
Casa da Amizade, apre-
sentação da esquete tea-
tral “PROMETEU E SUA 
CABA ELEITORAL DE-
SEJO ARMANDO PIN-
TO” (Texto e direção de Al-
berto Mazza) com Alberto 

Mazza e Eliane Lopes.
     Dia 26/09 às 16h00, 
no Museu da Imigração 
Italiana em Quiririm, 
apresentação da esquete 
teatral “PROMETEU E 
PROMETÉIA NA TER-
RA DO NUNCA” (Tex-

to e direção de Alber-
to Mazza) com Alberto 
Mazza e Lourdes Abreu.
      Venham se divertir 
com muito humor des-
te candidato que pro-
mete você morrer de 
rir.......kkkkkkkkkkkkk

ESQUETES DE ALBERTO 
MAZZA AGITAM TAUBATÉ 
NESTE FINAL DE SEMANA

A equipe T3 levantou 
o troféu de campeão 
do 1º Torneio de Fut-
sal do Jardim Regina. 
O evento foi realiza-
do no último sábado 
(19). Os desafios acon-
teceram na quadra ‘Car-
los Silva’. Unidos da 
Baixada aplicou 6 con-
tra 3 no Pé na Cova.
Este evento foi realizado 
pela Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. 
Os profissionais da Prefei-
tura parabenizam os times 
e agradecem a população 
por prestigiar o evento. Os 
jogos tiveram início no pe-
ríodo da manhã e a primei-
ra partida foi entre Unidos 
da Baixada e Paysandu.
Maurício Rangel, mo-
rador do bairro há 15 

anos, comenta que fi-
cou muito emocionado 
e feliz com o evento no 
bairro, ele afirma que 
acordou cedinho para con-
ferir, de tão ansioso que 
estava. “Foi uma coisa 
maravilhosa, os rapazes 
adoraram, ninguém espe-
rava isso aqui. Agradeço 
muito o pessoal da Pre-
feitura por fazer o tor-
neio”, comenta Rangel.

T3 é o campeão do
1º Torneio de Futsal do 

Jardim Regina em Pinda

A equipe da Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer da Prefeitura está pro-
movendo os Jogos Inter-
bairros. No último sábado 
(19) foram realizadas as 
provas de atletismo e no 
domingo teve jogos de 
vôlei de areia. Os desafios 
foram realizados no centro 
esportivo ‘João do Pulo’.
No atletismo, o bairro 
campeão entre os ho-
mens foi o Santa Cecília 
e no feminino o título fi-
cou com o Vila Rica, que 
também levou os dois 
troféus do vôlei de areia.

O bairro Vila Rica está 
participando de todas as 
categorias e obteve me-
dalhas em várias moda-
lidades, destacando-se 
dentro da competição.
Fabrine Ferreira Leite, 
moradora do Vale das 
Acácias, fez dupla com 
Fabiana para jogar vôlei 
de areia e comenta que 
foi uma experiência bem 
legal. “Acredito que os 
moradores poderiam par-
ticipar mais, no Vale das 
Acácias mesmo não foi em 
todas as modalidades que 
o bairro marcou presença. 

Os Jogos Interbairros são 
bem legais, a gente co-
nhece outras pessoas e faz 
novas amizades também”.
O presidente da 
Associação de Morado-
res do Vila Rica, Ronaldo 
Pipas, afirma que a comu-
nidade entrou para parti-
cipar apenas e tem obtido 
bons resultados. “A nossa 
comunidade está de pa-
rabéns, até o momento 
somos os campeões dos 
Jogos Interbairros deste 
ano, participamos de todas 
as modalidades e o pesso-
al se dedicou bastante”.

Vila Rica é campeão no 
vôlei de areia dos Jogos 

Interbairros em Pinda

Teve início no último dia 
9 de setembro os Jogos 
Escolares da Primave-
ra 2015, disputado entre 
alunos dos sextos e nonos 
anos de trinta escolas mu-
nicipais, estaduais e parti-
culares de Taubaté. Com 
a mudança das provas do 
atletismo para os dias 29 
e 30, o encerramento da 
competição será no dia 
30, e não no dia 29 como 

divulgado anteriormen-
te.   No resultado parcial, 
a EMEF Prof. Walther 
Thaumaturgo segue na li-
derança com 62 pontos, 
seguida da EMEF Evaristo 
Campista César com 58 
pontos e o Colégio Jar-
dim das Nações com 54 
pontos. A competição 
envolve várias modali-
dades: futsal (masculi-
no e feminino), basquete 

(masculino e feminino), 
handebol (masculino e fe-
minino), vôlei (masculino 
e feminino), tênis de mesa, 
dama, xadrez e atletismo. 
Os jogos acontecem nos 
ginásios: CTI (basque-
te), Emecal (handebol), 
Parque São Luís (futsal), 
Vila Marly (vôlei), Escola 
Evaristo (tênis de mesa), 
Sesc (dama e xadrez) e 
pista da CTI (atletismo).

Disputa dos Jogos Escolares 
da Primavera 2015 continua 

até o final do mês em Taubaté

A Equipe de Ciclismo 
Taubaté/Valgroup partici-
pou no domingo dia 20, 
de duas competições com 
excelentes resultados: a 
primeira Volta Ciclística 
de Alagoas e a semifinal 
do Campeonato Metropo-
litano de Ciclismo, reali-
zado pela Liga Santista de 
Ciclismo, na cidade de Pe-
ruíbe. Na Volta Ciclística 
de Alagoas, participaram 
os atletas Alex Arseno, 
Fabiele Mota e Luan da 

Matta, que tiveram que 
enfrentar um percurso de 
105 km com vários rele-
vos e um calor de quase 
40º graus. Alex Arseno 
conseguiu destaque sendo 
acompanhado por Fabiele 
Mota, e juntos revezaram 
com mais um atleta por 
30km até conseguirem en-
costar em Luan da Matta. 
Alex Arseno levou a me-
lhor, e adentrou no Estádio 
Rei Pelé primeiro acom-
panhado por Fabiele Mota 

que garantiu o segundo, e 
Luan da Matta, que ficou 
com o terceiro. Campe-
onato Metropolitano de 
Ciclismo – Na prova dis-
putada em Peruíbe, Valmir 
A. de Jesus  conquistou 
o segundo lugar pela ca-
tegoria Master A, segui-
do do também taubatea-
no Israel Nogueira, que 
ficou com o bronze.  Já 
pela categoria Senior B, 
Luiz Otávio pedalou for-
te e conquistou o 3º lugar.

Equipe de ciclismo de 
Taubaté se destaca em 

competições
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As mulheres de Pinda-
monhangaba podem fa-
zer o exame preventivo 
no Laboratório Municipal  
Dr. Paulo Emílio D’Ales-
sandro. O atendimen-
to para fazer este exa-
me é das 12h30 às 16h. 
É necessário levar 
o RG e cartão SUS.

Você sabia que o Fun-
do Social de Tremembé 
oferece inúmeros servi-
ços gratuitos e importan-
tíssimos a população?
O Fundo Social de So-
lidariedade é um órgão 
vinculado à Prefeitura de 
Tremembé, dirigido pela 
primeira-dama e Secretá-
ria de Ação Social Andrea 
Vaqueli. Seu objetivo é de-
senvolver projetos sociais 
para melhorar a qualidade 
de vida dos segmentos mais 
carentes da população.
A atual administração exer-
cita a solidariedade educa-
tiva, criando programas e 
ações visando o resgate da 
dignidade humana, a capa-
citação profissional, a ge-
ração de renda e emprego.
Desde o início de 2013, o 
Fundo Social vem reali-
zando inúmeras ações na 
cidade, sempre com o ob-
jetivo de arrecadar alimen-
tos, agasalhos, entre ou-
tros, para levar um pouco 
mais de dignidade e espe-

De acordo com as infor-
mações do INCA (Insti-
tuto Nacional de Câncer) 
o preventivo, conhecido 
como “Papanicolaou”, é  
um exame realizado para 
detectar alterações nas 
células do colo do úte-
ro. É a principal estraté-
gia para detectar lesões 

rança às pessoas que mais 
precisam no município.
Entre as ações realizadas 
na Sede do Fundo So-
cial em Tremembé estão:
– Acessa SP, posto de 
internet grátis para rea-
lização de cursos gratui-
tos, pesquisas, trabalhos 
escolares entre outros.
– Atendimento de Fisio-
terapia, Fonoaudiologia 
e Terapia Ocupacional.
– Disponibilidade de diver-
sos cursos gratuitos, entre 
eles de panificação, corte 
e costura, assistente de ca-
beleireiro e vários outros 
em parceria com SENAI.
– Projeto Renda Cida-
dã, cursos de artesana-
to, que tem como ob-
jetivo atender famílias 
carentes, com renda men-
sal familiar per capita de 
até meio salário mínimo 
nacional mediante ações 
complementares e trans-
ferência direta de renda.
– Ação Jovem, programa 
de transferência de renda 

precocemente e fazer o 
diagnóstico da doença.
O exame preventivo é in-
dolor, simples e rápido. 
Para garantir um resulta-
do correto, a mulher não 
deve ter relações sexuais 
(mesmo com camisinha) 
nos dois dias anteriores ao 
exame. É preciso evitar o 
uso de duchas, pomadas 
vaginais nas 48 horas ante-
riores à realização do pre-
ventivo. As mulheres grá-
vidas também podem fazer 
o exame, sem prejuízo para 
sua saúde ou a do bebê. 
Toda mulher que tem ou 
já teve vida sexual deve 
submeter-se ao exame 
preventivo periódico, o 
exame deve ser feito anu-
almente. As mulheres 
também podem procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima de casa para 
obter informa-
ções sobre o exame.
Em Pinda, as enfermeiras 
estão utilizando a técnica 
de coleta em meio líquido.
A citologia em meio lí-
quido torna a coleta 
do exame mais rápida. 

com objetivo de estimular 
a conclusão da escolarida-
de básica através de cursos 
de informática. Possibilita 
os jovens beneficiários a 
continuarem o aprendi-
zado para o desenvolvi-
mento pessoal e a inserção 
no mercado do trabalho, 
além da preparação efeti-
va exercício da cidadania. 
– Cadastro para o Bolsa 
Família. – Empréstimos de 
muletas e cadeira de rodas.
– Assistência Social a 
pessoas carentes para 
aquisição de cestas bási-
cas, carteirinha do Trans-
porte Público, Projeto 
Viva Leite, auxílio fune-
ral e 2ª via de certidões.
Essas, são algumas das 
atividades do Fundo 
Social de Tremembé.
Convidamos a popula-
ção para conhecer nos-
so amplo espaço na Rua 
José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Jesus.
Teremos o maior pra-
zer em recebê-los!

Laboratório municipal 
oferece exames

preventivos em Pinda

Internet grátis, cursos,
fisioterapia e fonoaudiologia

no Fundo Social de Tremembé

O programa Via Rápida 
Emprego, que é realizado 
pelo Centro Paula Souza, 
numa parceria entre os 
municípios e o Governo do 
Estado de São Paulo, está 
trazendo para Taubaté a 
carreta, que é uma unidade 
móvel que oferece cursos 
básicos de qualificação 
profissional de acordo com 
as demandas regionais. O 
curso que será ministrado 
no município é o de Me-
cânico de Manutenção em 
Motocicletas, que tem a 
duração de 100 horas, cor-
respondente a 20 dias úteis.  
São 60 vagas disponíveis 
para formação de três tur-

A Prefeitura de Taubaté e 
a Publiconsult Assesso-
ria e Consultoria Pública 
Ltda realizam neste do-
mingo, 20, as três primei-
ras provas dos concursos 
publicados neste ano pela 
administração municipal. 
As avaliações acontecem 
em 13 locais diferentes 
e os candidatos devem 
acessar o site: http://www.
publiconsult.com.br para 
verificar horários, locais e 
recomendações. Entrando 
no endereço eletrônico, o 
interessado deve clicar em 
“concursos” na aba supe-
rior, em seguida em “con-
cursos – em andamento”, 
para então o candidato 
clicar em “+ informações” 
e escolher o concurso pre-
tendido, exemplo: 1/2015. 
No item “anexo – horário e 
local de provas” aparecem 
os nomes dos candidatos 
com os respectivos locais 
de provas. As provas acon-
tecem em dois períodos, da 
manhã com início às 9h, e 
da tarde, às 14h. Os candi-

mas: manhã, tarde e noite. 
Os interessados devem ter 
idade mínima de 16 anos e 
ensino fundamental com-
pleto, e para fazer a ins-
crição devem apresentar o 
RG, CPF e comprovan-
te de endereço. As aulas 
terão início no dia 28 de 
setembro e serão realiza-
das na carreta que está ins-
talada no pátio do Cemte 
(Centro Educacional Mu-
nicipal Terapêutico Espe-
cializado “Madre Cecí-
lia”), que fica na avenida 
Francisco Alves Montei-
ro, s/nº ,  Novo Horizon-
te. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas 

datos deverão comparecer 
ao local da prova com an-
tecedência mínima de uma 
hora. A duração das provas 
será de três horas, já inclu-
ído o tempo destinado ao 
preenchimento do Cartão 
de Respostas. O candidato 
somente poderá entregar a 
prova depois de uma hora 
do seu início. O candidato 
poderá levar ao local do 
exame: caneta esferográfi-
ca azul ou preta, e confor-
me publicado nos editais 
não será permitido o uso 
de calculadora, notebook, 
tablet, telefone celular, 
fone de ouvido, relógio de 
pulso ou equipamentos si-
milares, bem como outros 
que a juízo do fiscal de 
sala possam ensejar preju-
ízos à prova. Não será ad-
mitida a permanência de 
candidatos sem camisa e 
nem a utilização de óculos 
escuros, bonés, chapéus e 
similares.  A prova será de 
múltipla escolha com 50 
questões. As avaliações 
são compostas basicamen-

até a próxima quarta-fei-
ra, dia 23 de setembro, 
das 8h às 18h, no Centro 
Paula Souza, localiza-
do na Rua Tomé Portes 
Del Rey, 526, Vila São 
José. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3608-4632. Serviço: 
Carreta do programa 
Via Rápida Emprego Cur-
so Mecânico de Manu-
tenção em Motocicletas 
Inscrições: Até quarta-
feira, dia 23 de setembro 
Local: Centro Paula 
Souza Endereço: Rua 
Tomé Portes Del Rey, 
526, Vila São José Te-
lefone: (12) 3608-4632

te de Língua Portuguesa 
e Interpretação de Textos, 
Matemática e Raciocí-
nio Lógico Quantitativo, 
Conhecimentos Gerais e 
Atualidades e Conheci-
mentos Específicos. Todas 
essas e outras informações 
pertinentes encontram-
se no edital, que pode ser 
consultado no site citado 
no início do texto.  Con-
cursos No concurso nº 
1/2015 são 14 vagas para 
agentes comunitários de 
saúde para os ESFs e 798 
pessoas devem realizar 
a prova. O concurso nº 
2/2015 oferece 85 vagas 
para diversas áreas, de 
Agente Fiscal de Trans-
porte Público a Topógrafo, 
e contabilizou 19.591 ins-
critos. Já o de nº 4/2015, 
são 10 vagas cuidador, 
e 565 se inscreveram. 
O cargo que apresentou 
maior número de inscri-
tos foi o de escriturário 
(nº 2/2015), com 6.822 
inscritos, o que representa 
682 candidatos por vaga.

Programa Via Rápida
Emprego oferece Curso de 
Mecânico de Manutenção 

em Motocicletas em Taubaté

Mais de 20 mil candidatos 
realizam concursos para 

Prefeitura de Taubaté


