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A GAzetA dos Municípios

A Escola Municipal do 
Trabalho de Taubaté abre 
no dia 3 de fevereiro as 
inscrições para o curso de 
Automação Pneumática 
Industrial. O curso é gra-
tuito e será ministrado no 
bairro Quinta das Frutas, 
na Escola Municipal Dou-
tor Avedis Victor Nahas. 
Os interessados devem 
comparecer pessoalmente 
na unidade Jaboticabei-
ras II, que fica na Avenida 
Marechal Arthur da Costa 
e Silva, 1555. Estão sen-
do oferecidas 20 vagas e 
o preenchimento é por or-
dem de chegada. O curso 

O Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
terça-feira (2), a primeira 
reunião ordinária do ano, 
no Palacete 10 de Julho, a 
partir das 18 horas. Como 
é praxe, a abertura da reu-
nião terá a apresentação 
dos hinos Nacional e Mu-
nicipal, seguida da seguin-

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
nebulizaram a Avenida do 
Povo neste final de semana 
para prevenir a ocorrência 
de focos do mosquito Ae-
des aegypti na passarela do 
samba de Taubaté. A ope-

Os Centros de Inclusão 
Produtiva – Telecentros 
estão com mais de 200 
vagas para diversos cur-
sos. Esta oportunidade de 
qualificação profissional é 
oferecida pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba com 
o apoio da Prefeitura. As 
vagas estão disponíveis 
nas unidades do Arareta-
ma, Campinas e Cícero 
Prado. Para se matricular 

de Automação Pneumática 
possui uma carga horária 
de 60 horas, com início no 
dia 15 de fevereiro e encer-
ramento no dia 11 de mar-
ço. As aulas acontecem de 
segunda a sexta-feira, das 
19h às 22h. Para frequen-
tar o curso, o candidato 
deve ter a idade mínima de 
16 anos e ter concluído o 
Ensino Fundamental. No 
ato da inscrição é neces-
sário apresentar originais 
e cópias do CPF, RG, e 
comprovantes de escolari-
dade e residência. O curso 
tem certificação do Senai 
e oferece ao aluno habi-

te pauta: leitura Ata da 5ª 
Reunião Ordinária 2015; 
solicitação para estudo de 
tombamento Usina Isa-
bel (proposta Conselho 
de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba); solicitação 
para estudo de Tomba-
mento Capela Sant’Ana, 
Bairro Santana (solici-
tação Ministério Publi-

ração foi realizada na ma-
nhã de sábado. O espaço 
será nebulizado novamen-
te na véspera do Carnaval, 
na noite de sexta-feira. A 
prioridade é aplicar o in-
seticida nos bueiros e ra-
los em toda a extensão da 

em algum curso é neces-
sário ir à unidade com o 
RG e comprovante de re-
sidência. Os moradores de 
Pindamonhangaba podem 
fazer um dos seguintes 
cursos: informática básica, 
rotinas administrativas, 
marketing pessoal, plane-
jamento e orçamento de 
finanças pessoais, desen-
volvimento profissional, 
montagem e manutenção 
de microcomputadores e 

lidades para identificar, 
monitorar e ajustar equi-
pamentos para automação 
pneumática, integrando 
tecnologias de acordo com 
normas técnicas, ambien-
tais, de qualidade e de 
segurança, e de saúde no 
trabalho. SERVIÇO: Es-
cola Municipal do Traba-
lho de Taubaté Curso de 
Automação Pneumática 
Industrial Local das inscri-
ções: unidade Jaboticabei-
ras II Endereço: Avenida 
Marechal Arthur da Cos-
ta e Silva, 1555. Horário 
para Inscrição: das 9h às 
11h Telefone: 3622-1170.

co Estado de São Paulo); 
Igreja São José Panteão 
Nacional,Planejamento 
de Trabalhos para apoio a 
capitação de recursos fi-
nanceiros para restauro. 
O tempo estimado da reu-
nião é de duas horas. Além 
dos integrantes titulares 
e suplentes do conselho, 
as reuniões são abertas a 
todos, que podem parti-
cipar enquanto ouvintes.

avenida. Os agentes tam-
bém estarão na Avenida 
do Povo durante as mati-
nês e desfiles, com ações 
de panfletagem e cons-
cientização contra o mos-
quito transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.

proshow. Além dos cursos 
oferecidos de modo pre-
sencial nas unidades do 
Centro de Inclusão Pro-
dutiva Telecentro, tam-
bém são oferecidos mais 
de 200 cursos gratuitos 
online em parceria com a 
ATN (Associação dos Te-
lecentros Nacional). As 
oportunidades podem ser 
vistas no site da prefeitura: 
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r

Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece curso 
gratuito de Automação 
Pneumática Industrial

Conselho de Patrimônio 
realiza primeira reunião 

do ano em Pinda

Taubaté Agentes
nebulizam Avenida

do Povo contra
Aedes aegypti

Telecentros oferecem 
mais de 200 vagas para 

diversos cursos em Pinda
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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.

O Museu Histórico e 
Pedagógico  Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina 
está realizando o proje-
to “Carnaval e História”,
que vem dando um to-
que de história às co-
memorações populares, 
revivendo e ensinando so-
bre o valoroso legado do 

patrimônio imaterial de 
Pindamonhangaba. Arte, 
festa e história instigam 
a reflexões sobre a diver-
sidade socioculturais da 
nossa formação. Além 
da exposição que já esta 
acontecendo no Museu, 
haverá também uma sé-
rie de contações de his-

tória sobre o carnaval 
de Pindamonhangaba 
através dos recortes de 
jornais da exposição. 
Serão nos dias 30 e 31 de 
janeiro e 6 e 7 de feve-
reiro (sábados e domin-
gos), às 16 horas. Entra-
da gratuita. Todos estão 
convidados a participar!

Museu de Pinda conta 
histórias de antigos

 carnavais

A Prefeitura de Taubaté 
incorporou à sua fro-
ta, uma van que será 
utilizada como um ve-
ículo castramóvel. O 
castramóvel é fruto de 
uma contrapartida que 
envolve a cessão do 
terreno onde está loca-
lizado o CCZ (Centro 
de Controle de Zoono-
ses) de Taubaté para a 
Antares Agropecuária. 
A empresa também 
vai construir as novas 
instalações do CCZ. 
Os termos da permuta 
foram aprovados pela 
Câmara por meio de 
lei municipal. A van 
passou por um proces-
so de envelopamento e 
vai receber duas mesas 
cirúrgicas e armários 
para guarda dos uten-
sílios, os quais estão 
em fase de aquisição. A 
prefeitura agora busca a 
autorização do Conse-
lho Regional de Medi-
cina Veterinária para o 
início das atividades do 
veículo. O castramóvel 
vai permitir a realiza-
ção de mutirões, com 
prioridade para o aten-
dimento dos bairros ru-
rais distantes, de modo 
a diminuir o problema 
de abandono de cães 
e gatos nestes locais.

Prefeitura
de Taubaté

recebe
castramóvel
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 01/02/2016 e 01/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 174, Termo nº 6218
Faço saber que pretendem se casar JÉFFERSON NYKYSON DOS SANTOS BERNARDO e NATÁLIA 
GUILHERME DA CRUZ, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 
4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pouso Alegre - MG, nascido a 22 de abril de 1992, de profissão 
conferente, estado civil solteiro, residente na na Rua Benedito de Paula, nº 656, Parque Novo Mundo, nesta 
cidade, filho de JAIR BERNARDO, brasileiro, 56 anos, nascido na data de 25 de outubro de 1959, residente 
e domiciliado Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA LUZIA DOS SANTOS BERNARDO, 
brasileira, 53 anos, nascida na data de 16 de fevereiro de 1962, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural 
de Natércia/MG. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 13 de julho de 1996, de profissão do lar, 
estado civil solteira, residente na Rua São Luiz, nº 29, Vila Santo Antônio, filha de NILSON MOREIRA DA 
CRUZ, brasileiro, 49 anos, nascido na data de 11 de dezembro de 1966, residente e domiciliado Tremembé/
SP, natural de São Paulo/SP e de LÚCIA GUILHERME DA CRUZ, brasileira, 48 anos, nascida na data de 
9 de junho de 1967, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa 
local desta cidade. Tremembé, 01/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 174, Termo nº 6219
Faço saber que pretendem se casar MAICON WILLIAM IZIDORO DA CONCEIÇÃO e DAIANA DA 
CONCEIÇÃO AMARO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 12 de abril de 1995, de 
profissão trabalhador agropecuário, estado civil solteiro, residente na na Rua Onze, nº 159, Jardim Alberto 
Ronconi, nesta cidade, filho de OLIVIO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, 39 anos, nascido na data de 26 de 
junho de 1976 e de DIRCE APARECIDA IZIDORO, brasileira, 39 anos, nascida na data de 14 de março de 
1976, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Tre-
membé - SP, nascido a 31 de julho de 1993, de profissão ajudante de cozinha, estado civil solteira, residente 
na no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ CARLOS AMARO, brasileiro, 53 anos, nascido na data 
de 29 de abril de 1962, residente e domiciliado em Tremembé/SP, naturals de Pindamonhangaba/SP e de 
ELIZABETH DA CONCEIÇÃO, brasileira, 40 anos, nascida na data de 19 de outubro de 1975, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 
Tremembé, 01/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 175, Termo nº 6220
Faço saber que pretendem se casar BRUNO LEONARDO FERREIRA e NAIARA SANTANA DE AN-
DRADE, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 30 de dezembro de 1981, de profissão operador de 
máquinas, estado civil solteiro, residente na na Rua das Heliconias, nº 265, Vale das Flores, nesta cidade, 
filho de BENEDITO ANTONIO FERREIRA, falecido em em Taubaté/SP na data de 28 de janeiro de 2009 
e de NEUSA MARIA FERREIRA, brasileira, 57 anos, nascida na data de 16 de março de 1958, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 19 de julho de 
1991, de profissão montadora, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOÃO BATISTA DE ANDRADE, brasileiro, 61 anos, nascido na data de 18 de maio de 1954, residente e 
domiciliado em Taubaté/SP, natutal de Taubaté/SP e de TEREZINHA SANTANA DE ANDRADE, brasileira, 
66 anos, nascida na data de 22 de novembro de 1949, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de São 
Luis do Paraitinga/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente 
para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 01/02/2016.

Tremembé, 2 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES,  
INCERTOS E DESCONHECIDOS, COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

O DOUTOR EVARISTO SOUZA DA SILVA, MM. JUIZ SUBSTITUTO DA  
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TREMEMBÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, 
NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER que por este Juízo da 2ª Vara Judicial de Tremembé, se processam 
os autos de uma ação de USUCAPIÃO, movida por JOSÉ ROBERTO ANDRA-
DE E REGINA MOURA GONÇALVES ANDRADE, PROCESSO Nº 970/10. Por 
escritura pública de cessão de direitos possessórios, lavrada aos sete de maio 
de 1998, os requerentes adquiriram um prédio residencial com seu terreno, de-
pendências e instalações, com uma área construída de 98,0m2. O único con-
frontante é o espólio de Ricardo Manfredini. A propriedade não possui titular 
dominial. A posse é mansa, pacifica, com as seguintes divisas e confrontações: 
‘’tem inicio o perímetro no marco zero, localizado na Rua São Francisco, na jun-
ção de dividas, desde com o prédio 157, que faz frente para a Rua Bom Jesus, 
Marco este que está a 32,30m da confluência entre a Rua São Francisco e a 
Rua Costa Cabral e a 25,53 da confluência entre a Rua São Francisco e a Rua 
Ismael Dias da Silva, do marco zero segue até o ponto 1, confrontando pela 
frente com a São Francisco, com rumo de 7°08’35’’ SW, distância de 4,56m, e 
ângulo interno de 90°58’31’’, do ponto 1 deflete a direita e segue até o ponto 2, 
confrontando pelo lado esquerdo de quem da Rua São Francisco olha para o 
imóvel, com o prédio nº 167, que faz frente para a Rua Bom Jesus, proprieda-
de de José Roberto Andrade e s/m Maria Regina Moura Gonçalves Andrade, 
objeto da matricula nº1376, com rumo de 81°30’22’’NW, distancia de 24,41m, e 
ângulo interno de 89°28’57’’. Do ponto 2 deflete a direita e segue até o ponto 03, 
confrontando pelos fundos com a Rua Bom Jesus para qual também faz frente, 
com rumo de 7°31’26’’NE, distância de 4,19m, e ângulo interno de 90°38’53’’; 
do ponto 4 deflete á direita e segue até o marco zero (inicial), confrontando pelo 
lado direito de quem da Rua São Francisco olha para o imóvel, com o prédio 
nº157 que faz frente para a Rua Bom Jesus , propriedade do Espólio de Ricar-
do Manfredini, objeto de matricula nº1398, que tem como inventariante Clebeo 
Manfredini, com rumo de 82°22’54’’SE, distancia de 24,38, e ângulo interno de 
89°34’19’’, encerrando assim a descrição deste lote de terreno, o qual encon-
tra-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Tremembé, sob BC nº009.0021. 
Fundamentou o pedido nos termos do art. 941 do CPC. Requereu a citação 
dos confrontantes. Pelo presente CITAM os mesmos, com a advertência de 
que não sendo contestada ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, ficando advertidos de que o prazo para contesta-
ção é de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste edital. E , para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é ex-
pedido o presente Edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Tremembé, aos 05 de março de 2013. 
Eu _______________________( Maria Teresa Ferreira da Silva) Escrevente 
Técnico Judiciário, digitei . Eu _______________________( Carlos Alberto R. 
Homem), Diretor de Serviço, conferi e subscrevi. 

EVARISTO SOUZA DA SILVA
JUIZ SUBSTITUTO

 O BLOCO DO ERÊ completa  seus 15 anos de CARNAVAL, sendo o BLOCO 
DE CARNAVAL MAIS TEMPO EM ATIVIDADE ININTERRUPTA NA CIDADE DE 
TREMEMBÉ- SP,   levando cultura, lazer, educação a crianças e adolescentes.
 Com atividades durante o ano todo, atingindo não só os freqüentadores assíduos do 
projeto, mas também as pessoas que participam do carnaval,  .
 NO CARNAVAL SÃO OFERECIDOS GRATUITAMENTE A CRIANÇAS E  
ADOLESCENTES  FANTASIAS , ADEREÇOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS
 EM TODOS OS SEUS DESFILES, NESTES 15 ( QUINZE) ANOS O BLOCO 
DE ERÊ APRESENTA ENREDO DE CARÁTER CULTURAL, FOLCLÓRICO E LIGA-
DO AO MEIO AMBIENTE:
- 2015- DANÇAS DO BRASIL
- 2014- MITOS DA MATA
- 2013  “TRIBUTO A CARMEM MIRANDA”
- 2012-“ERÊ FOI ÀS GALÁXIAS” COMEMORANDO 10 ANOS DE CARNAVAL
- 2011- PLANTE UMA SEMENTE 
- 2010-A RAIZ , A QUE VEIO DO VOVÔ...
- 2009- NASCEU MARACONGADA
- 2008 O CASAMENTO DO PRINCIPE CONGO E A PRINCESA JUSSARA 
- 2007- ERÊ FOI À ÁFRICA 
- 2006 ERÊ CHEGOU NO MAR
- 2205 : ERÊ NA MATA ATLÂNTICA
- 2004 PARA PARAÍBA DE  MORRER 
- 2003 – ME QUEIRA  COMO A MANTIQUEIRA, 
- 2002 – SOU ERÊ QUERO PAZ
 Os temas são desenvolvidos em oficinas abertas as crianças e público em geral,  
que aconteceram, NA SEDE DA ESCOLA  e nas comunidades de bairros da cidade.
 As oficinas serão realizadas para confecção de fantasias, adereços, máscaras, 
bichos, bonecões e instrumentos musicais.
 Todas as oficinas são voltadas para as crianças e adolescentes, são elas que apren-
dem a confeccionar o necessário, além de terem a oportunidade de se interessarem em se 
profissionalizar nas diversas áreas da arte envolvidas no projeto.
 A ESCOLA não cobra inscrição, nem fantasia, todas as crianças, adolescentes e 
seus familiares que quiserem participar são aceitas independente de quaisquer requisito.
 Em 2016 as oficinas se iniciaram  em outubro de 2015 para que no Carnaval  com 
o tema “15 ANOS DE AMOR E DE ALEGRIA” contando com a participação de  CO-
MUNIDADES DOS BAIRROS DO município tanto nas oficinas como no desfile. Tudo o 
material utilizado na confecção dos adereços , fantasias etc..., são recicláveis.
 COM ESTE TRABALHO O PROJETO ERÊ ALCANÇA O OBJETIVO DE  
ELEVAR A CULTURA  DO VALEDO PARAÍBA PARA OUTRAS LOCALIDADES RE-
ALIZANDO UM INTERCÂMBIO BASTANTE IMPORTANTE, FORTALECENDO O 
TURISMO LOCAL  . 
 RESULTADOS DO PROJETO PARA NÓS É MOTIVO DE MUITO ORGULHO  
E SATISFAÇÃO.    
SERÃO CONFECCIONADOS :
- FANTASIAS PARA CRIANÇAS 
- FANTASIAS PARA ADOLESCENTES
- PARA ADULTOS 
- INSTRUMENTOS MUSICAIS
- CARRO ALEGÓRICO 
 O BLOCO DO ERÊ RECUPEROU A TRADIÇÃO DOS BONECÕES , COM 
PARCERIA COM O TRABALHO DA ARTISTA PLÁSTICA MARIA DALILA, BEM 
COMO , SEMPRE DESFILOU COM CORTEJOS PELAS RUAS DA CIDADE, INI-
CIANDO O FORMATO QUE HOJE É ADOTADO NO CARNAVAL DA CIDADSE DE 
TREMEMBÉ/SP 
 PARTICIPAM COMO CONVIDADOS ESPECIAS EM RAZÃO DE SUA PAR-
TICIPAÇÃO DURANTE ESTES 15 ( QUINZE) ANOS : A ARTISTA PLÁSTICA MARIA   
DALILA TREMEMBÉ -SP , A  YA NÁDYA  SANT’ANA, MESTRE LUMUMBA- SÃO 
LUIS DO PARAITINGA- SP, MESTRE BENEDITO DE COTIA- SP, MESTRE LAZ-
ZARINI TAUBATÉ - SP , GRADUADA AÇAÍ , GARDUADA RHUANNA-N’GOLO  
CAPOEIRA- TAUBATÉ SP,, MÁXIMO DIAS- URUGUAI,  MESTRE UROKEZALA 
MONTEIRO LOBATO - SP , BANDA VEJA LUZ – SÃO PAULO- SP, DANÇA CIGANA 
DO ERÊ, BANDA ODOYA- TAUBATÉ SP 

CONTATOS: Facebook.com/escoladecongo
escoladecongosbenedito@bol.com.br

12- 3574 25 02
12 99228 9853 – Fátima ortiz

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté

AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE COZINHA – 

COM EXPERIÊNCIA EM 
CULINÁRIA CHINESA

AJUDANTE DE SUSHIMAN
COZINHEIRA(O)

COZINHEIRA(O) –  
COM EXPERIÊNCIA EM
 CULINÁRIA CHINESA

DIVULGADOR
ELETRICISTA – P.C.D

ELETRICISTA DE AUTOS
EMPREGADA DOMÉSTICA
INSTALADOR DE ALARME/

CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
INSTRUTOR DE GESTÃO EMPRESARIAL

MECÂNICO DE AUTOS
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS

PROJETISTA – COM EXP. EM PROMOB
SUSHIMAN

TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ 

TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE

Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO 

-RG
-CPF

-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321

E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: 

segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h

O BLOCO DO ERÊ 

Com a chegada do Carna-
val e o grande trânsito de 
pessoas de cidades vizinhas 
para Tremembé, a Equipe 
de Combate a Dengue, por 
iniciativa do Secretário de 
Saúde, José Marcio Araujo 
Guimarães, realizará Nebu-
lização (aplicação de inseti-
cida) no trajeto dos Blocos 
Carnavalescos do municí-
pio, trajeto este que abran-
ge as Ruas São Francisco e 
Bom Jesus, bem como nas 
Praças Geraldo Costa e Pa-
dre Luiz Balmes (Jardim 
da Basílica Bom Jesus).
Segundo o secretário de saú-
de, está ação visa à elimina-
ção da população de mosqui-

tos na região dos festejos uma 
vez que, com a chegada de 
pessoas de diferentes cidades 
e regiões, não haja o risco de 
transmissão de Dengue ou de 
outras doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti, tais como 
a Chikungunya e o Zika.
Essa ação será realizada en-
tre os dias 04 e 09 de feverei-
ro, das 8h às 9h, por meio da 
Equipe Municipal de Com-
bate a Dengue, sendo que, 
a princípio será realizada 
visita dos agentes para apli-
cação dos larvicidas e após 
será realizado um bloqueio 
na área, com o intuito de eli-
minar todo e qualquer possí-
vel criadouro do mosquito.

Salientamos que, mediante 
o gradativo aumento no nú-
mero de casos de Dengue em 
nossa região e a eminência 
da Chikungunya e Zika, eli-
minar os criadouros do Ae-
des aegypti de casa, local de 
trabalho e vizinhança é ação 
de controle de responsabi-
lidade de cada um de nós.
Segue as seguintes re-
comendações para os 
dias de nebulização:
Deixar janelas abertas;
Recolher roupas do varal;
Recolher os animais 
para o fundo do quintal;
Evitar transitar nas ruas 
Bom Jesus e São Fran-
cisco neste horário.

Tremembé terá 1º Bloco
de Combate a Dengue
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Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté promovem 
neste sábado, dia 30 de 
janeiro, uma mobilização 
de conscientização para 
o combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika e chi-
kungunya. A mobilização 

acontece na praça Dom 
Epaminondas, das 9h às 
13h. Durante este período, 
a população poderá retirar 
dúvidas em relação às do-
enças, verificar amostras 
de criadouros e larvas do 
mosquito. Também serão 
oferecidos folhetos com 
dicas para a limpeza das 

casas, informações sobre 
o mosquito e das doenças. 
A mobilização acontece 
em meio a uma ofensiva 
do Ministério da Saúde 
para evitar a prolifera-
ção do Aedes aegypti e 
conter o avanço da den-
gue, zika e chikungunya 
em território nacional.

Centro de Taubaté
recebe mobilização 

contra o Aedes aegypti

O Abrigo Municipal de 
Animais (AMA) está 
sempre recebendo a vi-
sita de grupos de ins-
tituições de ensino, 
que querem conhecer 
o modelo utilizado em 
Pindamonhangaba. Nos 
dias 20 e 21 de janeiro, 
o Ama recebeu a visi-
ta dos alunos da Nes-
per Cursos Profissiona-
lizantes, das unidades 

Os trabalhadores da 
Volkswagen de Tauba-
té foram dispensados na 
segunda-feira, pela fal-
ta de peças para a pro-
dução dos veículos.
De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos, 
a paralisação é por con-
ta da falta de bancos e 
a medida vai afetar os 
funcionários de todos 
os turnos da montadora.

de Pinda e Caçapava, 
do curso de auxi-
liar de veterinária.
O grupo conheceu as ins-
talações do Ama e se pro-
pôs a ajudar na divulgação 
dos animais para adoção.
Eles estiveram acompa-
nhados pela professora ve-
terinária Rafaela Dal Pierro 
e aprovaram a experiência.
“Os alunos adoraram a 
visita, principalmente os 

Ainda segundo o sindicato,
a dispensa dos fun-
cionários não prejudi-
cará os rendimentos,
já que a folga será con-
vertida em banco de 
horas. Hoje a unidade 
possui 4,6 mil tra-
b a l h a d o r e s .
Na sexta-feira (29), a 
montadora havia sus-
pendido as atividades 
do 2º turno na fábrica,

de Caçapava, já que lá 
não há abrigo de animais. 
Foi uma ótima oportu-
nidade e todos fomos 
muito bem recebidos”, 
disse a professora.
O Abrigo Municipal de 
Animais fica na Estrada 
Municipal do Maçaim, s/
nº. Telefone para adoção de 
animais e agenda de gru-
pos para visitas ao local, 
pelo telefone 3848-2959.

também pela falta de pe-
ças. Procurada pelo Meon, 
a Volkswagen informou 
que não vai se manifestar.
M e d i d a s
A planta de Taubaté pro-
duz os modelos Up!, 
Voyage e Gol.  No ano 
passado, a empresa ado-
tou diversas medidas 
por conta da crise eco-
nômica, que afeta o se-
tor automobilístico. 

Abrigo Municipal de 
Animais em Pinda 
recebe estudantes 

de Caçapava

Falta de peças suspende 
produção de veículos na 

Volks de Taubaté

Caraguá está no processo 
seletivo para uma das seis 
vagas do Programa For-
mar em Rede+. O objetivo 
é fortalecer as políticas pú-
blicas na Educação Infan-
til, voltadas à faixa etária 
de 4 a 5 anos e 11 meses de 
idade, por meio de qualifi-
cação técnico-pedagógica, 
direcionada a diretores e 
coordenadores pedagógi-
cos. São doze municípios 
de diferentes estados na 
disputa. O projeto é uma 
parceria entre o Institu-
to Sonho Grande, finan-
ciador, o Instituto Avisa 
Lá, responsável técnico,
e as secretarias municipais 
de Educação. A formadora 
da área de Saúde e Bem 
Estar, do Instituto Avisa 
Lá, Eliana (Lica) Sisla, 
visitou o município e 
conheceu o trabalho de-
senvolvido nos Centros 

de Educação Infantil de 
Caraguá. Ela é responsá-
vel em avaliar a infraes-
trutura e a proposta pe-
dagógica oferecida às 
crianças pelos concorren-
tes do processo seletivo.
Na oportunidade, Lica 
visitou o CEI/EMEI Pro-
fª Maria Elma Mansa-
no (Tinga) e o CEI Profª 
Maria Onicie Dias Perei-
ra (Jaraguazinho) para 
analisar os espaços des-
tinados aos alunos como 
horta, cantinho da leitura, 
refeitório e as ações peda-
gógicas implementadas. 
“Percebi que Caraguá têm 
avanços importantes para 
mostrar às outras cida-
des do Brasil”, afirmou.
A formadora também se 
reuniu com a secretária 
Roseli Morilla, a direto-
ra da divisão de Apoio 
ao Educando, Rosimei-

re Simões e os membros 
da equipe de Supervisão 
e Apoio Pedagógico, na 
Secretaria de Educação e 
expôs detalhadamente a 
metodologia do projeto.
Formar em Rede+
O Programa tem du-
ração de um ano, 
podendo ser renovado por 
igual período. São realiza-
dos encontros de forma-
ção mensais, seminários, 
reuniões, supervisões, 
entre outros. “Ao final, 
esperamos criar uma rede 
de trabalho colaborativo 
nas unidades escolares 
do município e entre as 
cidades participantes. E 
incentivar mudanças nas 
práticas ligadas à leitu-
ra, escrita e gestão para a 
saúde”, disse a formado-
ra. O resultado com as ci-
dades contempladas será 
divulgado em fevereiro.

Caraguá concorre à 
vaga no Programa 
Formar em Rede+


