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A GAzetA dos Municípios

Agentes fiscalizam
criadouros do Aedes

aegypti em cemitérios
de Taubaté

Pindamonhangaba
realiza ação de

mobilização no dia
Mundial da Psoríase

Cemitério Municipal de
 Pinda recebe equipe de

conscientização no
feriado de Finados

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté promovem nos 
dias 31 de outubro e 1º de 
novembro, um pente-fino 
nos cemitérios do muni-
cípio com o objetivo de 
eliminar potenciais focos 
de criadouros do mosquito 
Aedes aegypti.
As vistorias serão realiza-
das no Cemitério Munici-
pal de Taubaté, cemitério 
do distrito de Quiririm e 

No sábado foi o dia Mun-
dial da Psoríase, Pinda-
monhangaba realiza uma 
mobilização da população 
na Praça Monsenhor Mar-
condes, com panfletagem, 
verificação de pressão ar-
terial e orientações sobre a 
doença.
A ação é uma reali-

Na quarta-feira, 2 de no-
vembro, feriado de Fi-
nados, os agentes de 
Controle de Vetores da  
Prefeitura estarão traba-
lhando com a mobilização 
e a conscientização da po-
pulação no Cemitério Mu-
nicipal de Pindamonhan-
gaba.
É importante ressaltar que 

no cemitério do Convento 
Santa Clara. O CAS refor-
ça as recomendações para 
que a população evite le-
var para os cemitérios flo-
res que possam acumular 
água, bem como vasos que 
possam servir de criadou-
ros para o mosquito trans-
missor da dengue, zika e 
chikungunya. Embalagens 
plásticas também devem 
ser descartadas. Os agen-
tes vão promover um novo 

zação da Prefeitura  
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Saúde e do Núcleo de 
Educação Permanente 
e Pacientes da Psoríase. 
Além dos apoiadores: So-
ciedade Brasileira de Der-
matologia – SBD, ONG 
Trabalhadores de Colheita 

essa ação é necessária, pois 
devido a vasos de plantas 
e outros locais de possível  
acúmulo de água, pode 
acarretar na criação de 
focos do mosquito Aedes 
Aegypti que é transmissor 
da Dengue, Chikungunya 
e do Zyca vírus, entre ou-
tros animais que podem 
transmitir doenças.

pente-fino nos cemitérios 
nos dias 3 e 4 de novem-
bro, após o feriado de Fi-
nados.
Balanço da Vigilância 
Epidemiológica indica que 
Taubaté soma até o mo-
mento 3.299 casos positi-
vos autóctones de dengue 
e um caso positivo impor-
tado. O último registro de 
caso positivo ocorreu na 
semana entre 31 de julho e 
6 de agosto.

Final, Instituto de Beleza 
Fênix, Massoterapia Relax 
e Escola de Enfermagem 
Futura.
A comemoração aten-
de ao Projeto de  
Lei do vereador Roderley 
Mioto, em 2013, com o “O 
dia municipal de conscien-
tização da Psoríase”.

Centenas de visitantes 
estão sendo esperados 
no Cemitério Municipal 
no Feriado de Finados.  
O local terá horário espe-
cial de funcionamento no 
dia 2, das 6 às 18 horas. 
Nos demais dias, o cemité-
rio estará aberto no horário 
normal de funcionamento, 
ou seja, das 7h às 17 horas.

Comunicado da
Prefeitura de

Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba in-
forma que, de acordo com a Portaria 
Geral nº 4590 de 25/01/16, não have-
rá expediente na área administrativa 
da Prefeitura nos dias:

 
31/10/16 - Segunda-feira - Ponto Fa-
cultativo (dia 28/10/16 transferido para 
31/10/16 - Dia do Servidor Público)
01/11/16 - Terça-feira - Ponto Faculta-
tivo
02/11/16 - Quarta-feira - Finados
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Curiosidades

O quiabo é o fruto da “Abelmoschus esculentus”, uma planta da família da mal-
va (malváceas). Quiabo é uma hortaliça de clima quente e originária da África, 
sendo trazida para o Brasil pelos escravos. Desde então, a hortaliça passou a fa-
zer parte da culinária brasileira, um exemplo é o frango com quiabo, um símbolo 
da cozinha de Minas Gerais. Na verdade, o quiabo é uma cápsula fibrosa cheia 
de sementes que é colhida antes de chegar à fase de maturação. Geralmente, a 
hortaliça é verde, possui uma forma de cápsula, é seca e apresenta um líquido 
viscoso em seu interior. O fruto possui uma quantidade significativa de vitamina 
C, entretanto, a mesma se perde durante o cozimento. Mesmo assim, o quiabo é 
um alimento nutritivo, é rico em vitamina A, importante para o bom estado da 
visão, vitaminas do complexo B, fundamentais para o processo de crescimento, 
além disso, de cálcio, ferro, fósforo e cobre importantes para a formação dos 
ossos, dente e sangue. Em razão de ser um fruto de fácil digestão, o quiabo 
também é indicado no caso de infecção do intestino, bexiga e rins. O quiabo é 
consumido frito, cozido ou refogado, no preparo de pratos e saladas. Na hora 
de comprar é aconselhável optar por frutos firmes, sem manchas e com compri-
mento menor de doze centímetros. Além disso, deve-se consumir o fruto rapida-
mente, pois o mesmo pode ficar murcho e escurecer em seguida. Uma solução 
prática para evitar a goma viscosa do quiabo, pouco apreciada, é pingar algumas 
gotas de limão enquanto estiver cozinhando. Os maiores produtores mundiais do 
fruto são: Índia, Paquistão, Gana e Egito.

Humor

Quando voltei da pescaria com o balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.
***
Um sujeito chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
 - Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripu-
diar sobre os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na 
sala! Ordena o professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, 
entretanto, o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido 
como o “Barão de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de cor-
rigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus 
e dois seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e 
delicie-se com o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! Às vezes as pes-
soas, por terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que tem e se 
acham no direito de subestimar os outros”.

Mensagens

Um casal, recém-casados, mudou-se para um bairro muito tranqüilo. Na pri-
meira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou 
através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou 
com o marido:
- Que lençóis sujos ela está pendurando no varal! Está precisando de um sabão 
novo. Se eu tivesse intimidade perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as 
roupas.
O marido observou calado.
Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava 
lençóis no varal e a mulher comentou com o marido:
- Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade 
perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas!
E assim a cada dois ou três dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizi-
nha pendurava suas roupas no varal. Passado algum tempo a mulher se surpre-
endeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendido e empolgada foi dizer 
ao marido:
- Veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que outra vizinha ensinou? Porque 
eu não fiz nada.
E o marido calmamente respondeu:
- Não, é que hoje eu levantei cedo e lavei os vidros da nossa janela.
E, assim é. Tudo depende da janela, através da qual observamos os fatos. Antes 
de criticar, verifique se você faz alguma coisa para contribuir, verifique seus 
próprios defeitos e limitações. Olhe, antes de tudo, para sua própria casa, para 
dentro de você mesmo. Só assim poderemos ter noção do real valor dos nossos 
amigos. Lave sua vidraça. Abra sua janela.

Pensamentos, provérbios e citações

Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.

Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.

Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Toda força será fraca se não tiver unida.

Um pai é tesouro, uma mãe um consolo e um amigo é ambos.
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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 
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.

Conselho de Defesa do 
Meio Ambiente realiza
reunião na Prefeitura
de Pindamonhangaba

O CONDEMA - Conselho 
de Defesa do Meio Am-
biente do Município - re-
alizou sua reunião mensal 
no auditório da Prefeitura 
nesta quarta-feira (25). 
A reunião contou com os 
participantes do conselho 
e foi aberta à população. 
O conselho trabalha com 
os cuidados com o meio 
ambiente, juntamente com 
o Projeto Casa Verde e o 
Departamento de Meio 

Ambiente da Prefeitura.
Os assuntos abordados 
na reunião foram o Pro-
jeto da AGEVAP, em que 
os membros do conselho 
estão concorrendo para 
conquistar uma verba e 
desenvolver um projeto de 
recuperação das águas do 
Piracuama; o plantio de 
mata ciliar no Rio Paraíba; 
legislação para loteamento 
de área rural, ajustes na lei 
de criação do CONDEMA 

e a criação do Comitê da 
Águas de Pindamonhan-
gaba. O conselho auxilia 
na elaboração de leis sobre 
meio ambiente, fiscaliza-
ção de denúncias, aprova-
ção de loteamento em áre-
as verdes e promoção de 
eventos, como o Dia Mun-
dial da Água, do Meio 
Ambiente e da Árvore. 
A próxima reunião será re-
alizada dia 22 de novem-
bro, às 14 horas.
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Caraguá sediou
Pan-Americano e

Brasileiro de Xadrez para 
deficientes visuais

Martim de Sá recebe
2ª Etapa do Campeonato 

Municipal de Surf
de Caraguá

Campanha de Combate à 
Tuberculose em Caraguá 
começa nesta terça-feira

Teve início no dia 25, em 
Caraguá, o 2º Pan-Ameri-
cano de Xadrez para De-
ficientes Visuais, disputa-
do no Brasil. O primeiro 
foi em 2014, em Bertioga 
(SP). O congresso técni-
co ocorreu um dia antes 
para receber os 36 jogado-
res – 29 homens e 7 mu-
lheres - e definir detalhes 
das partidas. Os jogos são 
disputados no auditório 
do Hotel Mar, no bairro 
Sumaré e terminou nesta 
sexta, 28.
Este ano, participam equi-
pes do Brasil, Argentina, 
Costa Rica e Colômbia. Na 
última quarta, 27, os com-
petidores tiveram a manhã 
livre antes das rodadas das 
15h e 20h e foram conhe-
cer o Espaço Aventura, na 
praia do Centro.
A colombiana, Maribel 
Yepes, 35 anos, está no 
país pela primeira vez. 
“Estou gostando de tudo. 
Pratiquei o arvorismo no 
Espaço Aventura e não 
senti medo, pois os moni-

A Associação de Surf de 
Caraguatatuba (ASC) abre 
a janela de espera para a 
2ª Etapa do Municipal de 
Surfa partir deste sábado 
(29), na Praia Martim de 
Sá.  A abertura da janela 
representa o período de es-
pera pelas melhores condi-
ções de ondas para a rea-
lização do campeonato. O 
torneio deve acontecer nos 
próximos dias com o iní-
cio da ondulação de leste. 
 Surfistas do Litoral Norte 
e Vale do Paraíba compe-
tem nas categorias Open 
(Livre), Júnior (Sub-18), 
Mirim (Sub-16 anos), 
Máster (acima de 35 anos) 
e Pro-Am (Livre).
 As inscrições já podem ser 
feitas na sede da associa-
ção, de segunda a sábado, 

Com o objetivo de infor-
mar à população sobre 
os sintomas e tratamento 
adequados em casos de 
tuberculose, a Prefeitura 
Municipal de Caraguá, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, participará de 1º a 14 
de novembro, da Campa-
nha Nacional de Combate 
à Tuberculose. As ações 
serão promovidas em to-
das as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), de se-
gunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h. 
 Esta é a segunda campa-
nha contra a doença que 
Caraguá inicia neste ano. 
A primeira foi realizada no 
mês de março, com mais 
de 100 atendimentos. No 
mês de setembro, a cidade 
foi premiada no Fórum Es-
tadual de Tuberculose, em 
São Paulo, pela qualidade 
nas ações do Controle à tu-
berculose no ano de 2016.

tores foram muito seguros 
e atenciosos”, ressaltou.
 O colega de equipe, Fer-
nando Daza, 45 anos, já 
esteve em solo brasileiro 
por três vezes e também se 
aventurou no arvorismo. 
“Foi um pouco difícil pas-
sar pelo trecho das malhas 
(redes), mas foi um desa-
fio divertido”, declarou. 
 O presidente da Inter-
national Braille Chess 
Association da América 
(IBCA), o argentino Da-
niel Moreli e o presidente 
da Federação Brasileira de 
Xadrez para Deficientes 
Visuais, Jeferson Teles, 
estão na cidade acompa-
nhando o torneio. Ambos 
agradeceram aos jogado-
res brasileiros e de outros 
países pela presença e o 
apoio da Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso pelo apoio.
 A secretária dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso (SEPEDI), Ivy 

das 14h às 20h, no 1º piso 
do Caraguá Praia Sho-
pping, no Centro. O valor 
das inscrições é de R$ 50 
para as categorias Open, 
Júnior, Mirim e Máster. A 
taxa custa R$ 100 para a 
categoria Pro-Am.
 A primeira etapa do cam-
peonato foi realizada nos 
dias 22 e 23 de setembro, 
no Massaguaçu e contou 
com ondas de até 1,50m 
de altura, além da partici-
pação de atletas de toda a 
região.  
 Na categoria Open, o 
vencedor foi o caraguata-
tubense Gabriel Boletta. 
Raul Reis, de Ubatuba, 
conquistou o título da Jú-
nior. Os surfistas de Ca-
raguá, Victor Monteiro e 
Igor Silva, foram os cam-

 O objetivo da campanha é 
receber os moradores que 
apresentam tosse com ca-
tarro há mais de duas se-
manas, e encaminhá-los 
para a realização de exa-
mes preventivos. O traba-
lho de combate à doença 
já é feito durante todo o 
ano. A meta é aumentar a 
detecção de casos, elevar 
o percentual de cura e re-
duzir o abandono do trata-
mento. 
 Histórico – Segundo o 
Ministério da Saúde, anti-
gamente, a tuberculose era 
considerada mortal e cria-
ram-se tabus a respeito da 
enfermidade, o que ainda 
dificulta o controle. Atual-
mente, o Brasil apresenta 
73% de cura dos casos tra-
tados e, aproximadamente, 
12% de abandono do trata-
mento. 
 A tuberculose é uma do-
ença infecciosa causada 

Malerba, esteve na aber-
tura do evento e ressaltou 
o empenho do Governo 
Municipal em desenvol-
ver políticas públicas in-
clusivas e reiterou a dis-
ponibilidade da SEPEDI 
em proporcionar suporte 
ao Pan-Americano. “Vo-
cês estão escrevendo uma 
parte importante da his-
tória do xadrez e, para 
nós, é uma honra poder 
apoiá-los”. Esporte adap-
tado – No jogo de xadrez 
para deficientes visuais 
existem algumas adapta-
ções do jogo original. As 
peças pretas são ásperas 
ou possuem um pino no 
alto enquanto as brancas 
são bem lisas para serem 
reconhecidas pelo tato. 
Também há um pino de 
encaixe a cada movimento 
para que não sejam derru-
badas. Cada jogador tem 
um tabuleiro individual e 
marca a jogada do adver-
sário. Cada jogada é fala-
da e gravada para que não 
ocorram dúvidas.

peões na Mirim e na Más-
ter, respectivamente. 
 De acordo com o presi-
dente da ASC, Luciano 
Sant’Anna, o evento tem 
potencial para revelar no-
vos talentos. “Estamos 
buscando patrocinadores e 
apoio de empresários para 
realização de mais campe-
onatos”. 
 O Municipal de Surf em 
Caraguá conta com o 
apoio do Governo Munici-
pal, por meio da Secretaria 
de Esportes, e do Caraguá 
Praia Shopping, além da 
organização da Associa-
ção de Surf de Caraguá 
(ASC) e supervisão da Fe-
deração Paulista de Surf 
(FPS). Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3882-6035. 

por um microorganismo 
chamado Mycobacterium 
tuberculosis, também co-
nhecido como bacilo de 
Koch. Pode afetar dife-
rentes órgãos, mas o com-
prometimento pulmonar é 
o mais frequente. É trans-
mitida de uma pessoa para 
outra pelo ar, por meio 
da tosse ou do espirro em 
ambientes fechados.  Ao 
contrário do que muitos 
pensam, a tuberculose tem 
cura. Mas, para que haja 
um controle efetivo da do-
ença, é indispensável que 
se detecte a tuberculose 
rapidamente e inicie-se o 
acompanhamento correto.  
Este tratamento é prolon-
gado e dura, no mínimo, 
seis meses. Na maioria dos 
casos, não é necessária a 
hospitalização. Após duas 
semanas de tratamento 
correto, a transmissão não 
ocorre mais.
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Projeto do Castolira
de Pindamonhangaba é
premiado em São Paulo

Pinda: Alunos vencedores da
gincana “Em Busca do

Melhor”, visitam
Museu do Futebol

CEU das Artes realiza
cadastro para a SUTACO

em Pindamonhangaba

O Semeando Valores, re-
alizado pela equipe da 
ESF Castolira, foi pre-
miado com destaque no 
VIII Fórum de Promoção 
da Saúde e V Seminário 
de Alimentação Saudável 
no Centro de Convenções 
Rebouças, em São Paulo. 
O projeto foi apresentado 
em forma de banner junto 
a outros diversos proje-
tos que são realizados em 
todo estado, na quinta-fei-
ra (20).

Alunos da rede estadual 
de Pinda participaram nos 
dias 16 e 26 de setembro, 
da gincana ‘Em Busca do 
Melhor’, que tem como 
objetivo a prevenção de 
drogas e a qualidade de 
vida, realizada pelo CEU 
das Artes em parceria com 
a Coalizão Pinda.
 O evento foi realizado 
com escolas da região 
do Centro, na Faculdade 
Anhanguera e no Centro 
Esportivo João Carlos de 

O CEU das Artes realiza 
o cadastramento dos ar-
tesãos para a carteira da 
SUTACO - Subsecretaria 
do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades, que integra 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ci-
ência, Tecnologia e Inova-
ção do Governo do Estado 
de São Paulo. É a marca 
do artesanato paulista re-
conhecida no país e no ex-
terior, também coordena o 
Programa do Artesanato 
Brasileiro no Estado de 
São Paulo.
A SUTACO viabiliza e 
promove o artesanato pau-
lista contribuindo para o 

O projeto tem a propos-
ta de ensinar a socie-
dade sobre consciên-
cia ambiental por meio 
de palestras e reuniões.  
Além das reuniões reali-
zadas na ESF, são feitas 
palestras nas escolas do 
bairro. As ações realiza-
das têm a participação da 
comunidade do Castolira 
e hoje faz limpeza de cal-
çadas e áreas verdes onde 
o lixo era descartado, re-
vitalização de áreas com 

Oliveira, já com os alu-
nos de Moreira César, no 
CEU das Artes e no Cen-
tro Esportivo Zito. A gin-
cana reuniu competições, 
música, teatro e ações pela 
internet com 600 alunos 
do Ensino Fundamental e 
Médio. A participação foi 
aberta para as escolas in-
teressadas em participar.  
As escolas participantes 
foram Rubens Zamith, 
Deputado Claro César, 
Wilson Pires, Pedro Silva, 

desenvolvimento local de 
modo economicamente 
viável, socialmente justo 
e ambientalmente respon-
sável.  Também resgata as 
formas tradicionais de ex-
pressão do povo paulista, a 
cultura de pessoas e comu-
nidades das mais diversas 
características. Contribui 
para a geração de renda e 
inclusão econômica das 
artesãs e artesãos paulistas 
no mercado.
Para se cadastrar e obter 
a carteira, que o identifi-
ca como profissional do 
artesanato e lhe dá aces-
so aos serviços prestados 
pela SUTACO, os artesãos 

plantio de árvores e fisca-
lização de locais nos quais 
não se pode jogar lixo. Até 
hoje já foram plantadas 
cerca de 260 árvores.
Para a equipe que re-
aliza Semeando Valo-
res, foi muito impor-
tante a participação no  
Fórum, porque isso divul-
ga o projeto para todo o 
estado e mostra como a in-
teração de setores como de 
saúde e educação podem 
ajudar o meio ambiente.

João Pedro Cardoso, Ale-
xandrina e Demetrio Ivahi 
Badaró.  Os 90 jovens ga-
nhadores da gincana fo-
ram das escolas Rubens 
Zamith, Deputado Claro 
César e Wilson Pires. Os 
vencedores receberam 
como premiação uma vi-
sita ao Museu do Futebol 
e ao Parque do Ibirapuera 
conduzida pelos jovens do 
projeto Jovem Condutor 
Cultural e pelo Comitê Ju-
ventude Coalizão Pinda.

demonstram seu trabalho 
diante da agente técnica 
para que seja avaliado de 
acordo com a Base Con-
ceitual Paulista e as nor-
mas estabelecidas na Le-
gislação.
Todos os artesãos do mu-
nicípio podem agendar um 
horário para comparecer 
na entrevista e avaliação 
do artesanato produzido 
no CEU das Artes – Av. 
das Orquídeas, 395, Vale 
das Acácias. É necessário 
levar uma foto 3x4, xerox 
do RG, CPF e comprovan-
te de residência. Telefone 
para agendamento: (12) 
3637-1715.

AJUDANTE DE COZINHA
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL
CAMAREIRO HOTEL
CONFEITEIRO
ENCARREGADO DE  

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

TELEMARKETING
MOTOBOY
PEDREIRO DE FACHADA
RECEPCIONISTA BILINGUE

PCD – pessoas com deficiência

Palestra pelo Programa RAIS 
traz ecoprofissionalização 

para jovens na nesta semana

A RAIS - Rede de Apren-
dizagem e Inovação em 
Sustentabilidade, promo-
ve na próxima quinta-fei-
ra (27), a Palestra Magna 
2016, com o tema “Edu-
cação Integral e Forma-
ção Ecoprofissional de 
Jovens”. Acontecendo das 
18h às 21h30, no auditório 
da Faculdade Anhanguera, 
a palestra compõe o cur-
so semestral “Tecnologias 
Sustentáveis na Escola e 
Comunidade: permacul-
tura e agroecologia”. A 
entrada é gratuita, porém 
as vagas são limitadas. As 
inscrições podem ser feitas 
pelo link: goo.gl/KRJRC3.
O evento tem como obje-
tivo promover a reflexão 
acerca de soluções edu-
cativas para a formação 

ecoprofissionalizante de 
jovens, sendo ministra-
da por Ondalva Serrano. 
Fundadora do Instituto 
Auá de Empreendedo-
rismo Socioambiental e 
criadora do Programa de 
Jovens - Meio Ambiente e 
Integração Social, atua na 
agroecologia e no fortale-
cimento de políticas para 
a agricultura familiar e or-
gânica. 
Ativa desde 2015, a RAIS 
é dedicada a promover um 
espaço permanente de en-
contros periódicos para 
diálogos, integração e par-
tilha de experiências entre 
seus membros e parceiros, 
aprofundando os estu-
dos e práticas relaciona-
dos a educação, inovação 
e sustentabilidade. Uma 

iniciativa do Projeto A So-
ciedade do Amanhã, em 
parceria com a Secretaria 
de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba, patro-
cínio Novelis e realização 
Evoluir. 
Ao longo desse ano, foram 
organizados quatro fóruns 
com temáticas variadas. O 
último encontro de 2016 
aconteceu no dia 13 des-
se mês, abordando os te-
mas “Ciclos de projetos: 
concebendo, construindo 
e comunicando”, “Ferra-
mentas e metodologias 
participativas no desen-
volvimento de projetos”, e 
“Gestão compartilhada da 
Plataforma RAIS OnLi-
ne”. O debate foi conduzi-
do pela equipe do progra-
ma.


