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A GAzetA dos Municípios

O programa Comum-U-
nidade em Ação desen-
volvido pela Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté dá início na pró-
xima segunda-feira, dia 
7, às aulas dos subpro-
gramas Skate e Lutando 
pela Paz (taekwondo), 
voltados para crianças, 
adolescentes e adultos. 
As aulas de taekwondo 
(Lutando pela Paz) acon-
tecerão no ginásio do Par-
que Jardim das Nações.  
O Skate acontecerá em 
dois locais, sendo no Par-
que Jardim das Nações e 
no Skate Plaza. A grade 

A partir deste domingo, 
dia 06, quatro linhas do 
transporte público terão 
seu itinerário alterado na 
região central de Tauba-
té. O objetivo é melho-
rar o atendimento aos 
usuários que precisam 
ter acesso ao centro. Com 
o novo percurso, os ôni-

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremem-
bé, por meio da Secreta-
ria de Educação, oferece 
aos alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino ofici-
nas de artes na Sede do 
Projeto Fazendo Arte.
O Projeto Fazendo Arte 
é um projeto de cará-
ter artístico-educacional 
da Rede Municipal de 
Ensino de Tremembé.
Atualmente está presente 
em todas as escolas, tan-

Os judocas interessados 
em representar Pinda-
monhangaba nos Jogos 
Abertos da Juventude e 
Jogos Regionais estão 
convidados a participar 
da seletiva que será re-
alizada nesta semana. 
Esta atividade aconte-
cerá no centro esporti-
vo João Carlos de Oli-
veira, “João do Pulo”, 
no Salão de Artes Mar-
ciais “Milton Monteiro”.
A seletiva é aberta a todos 

de horários dos subpro-
gramas está disponível 
no site da Prefeitura de 
Taubaté, na aba do pro-
grama Comum-Unidade 
em Ação, que fica den-
tro da aba da Secreta-
ria de Esportes e Lazer 
(www.taubate.sp.gov.br). 
Para participar das ativida-
des é só comparecer ao lo-
cal e horário escolhido. Ao 
todo são 13 subprogramas: 
Atividades Circenses, 
Brincar de Viver, Cami-
nhando para Saúde, Es-
cola da Bola, Geração Es-
porte, Ginástica Artística, 
Ginástica Rítmica, Gol 

bus saem da Rodoviária 
Velha, seguem pela Rua 
Conselheiro Moreira de 
Barros, onde há um pon-
to, Rua Xv de Novem-
bro, Rua Jacques Félix e 
seguem seus itinerários. 
Confira as linhas que 
passarão pela Rua Con-
selheiro Moreira de Bar-

to na Educação Infantil, 
quanto de Ensino Funda-
mental. As oficinas nas es-
colas já iniciaram e o aluno 
interessado deve procu-
rar a secretaria da escola.
Na Educação Infan-
til é realizado o tra-
balho com dança e 
movimento e nas demais 
escolas com outras di-
versas oficinas como hip 
hop, violino, flauta, te-
atro, dança, banda, vio-
lão, coral, entre outras.

os interessados para forma-
ção das equipes masculina 
e feminina. Para participar 
é necessário apresentar 
o RG, CPF, comprovan-
te de residência de 2016 
e uma foto 3 x 4 recente. 
A graduação mínima 
para participar da seletiva 
para ir aos Jogos Aber-
tos da Juventude é faixa 
azul, já a graduação mí-
nima para os Jogos Re-
gionais é faixa laranja. 
A pesagem será feita das 

do Futuro, Handebol Edu-
cação, Lutando pela Paz, 
Ritmo Livre, Vida Ativa 
e Viva Vôlei. Em 2015, 
o Comum-Unidade em 
Ação encerrou as ati-
vidades com cerca de 
seis mil pessoas re-
gularmente inscritas. 
O programa visa atender 
a população em maior 
vulnerabilidade social, 
nos próprios bairros, e 
ainda tem o papel de pro-
porcionar atividade físi-
ca da infância à 3ª ida-
de. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

ros (Magazine Luiza) 
a partir deste domingo: 
Linha 01 – Pq. 3 Marias
Linha 04 – Barreiro
Linha 05 – Cidade de Deus
Linha 18 – Distri-
to Industrial As li-
nhas que já fazem este 
percurso não pas-
sam por alterações.

Os alunos também po-
dem frequentar algumas 
oficinas que são ofereci-
das na sede do Projeto:
VIOLÃO, BALLET, 
TEATRO, BATERIA, 
CORDAS e HIP HOP.
As inscrições para as ofi-
cinas na sede vão até 15 
de março e qualquer aluno 
matriculado na Rede Mu-
nicipal pode participar. 
Maiores informações 
pelos telefones: 3672- 
1806 ou 98121 4833.

14h30 às 15h30 e a seleti-
va terá início às 16 horas.
Para representar a cida-
de nos Jogos Abertos 
da Juventude os judo-
cas deveram ter nascido 
nos anos de 2001, 2000, 
1999, 1998 e 1997. 
Nos Jogos Regionais  pode-
rão representar a cidade os 
nascidos em 2000 ou antes. 
Mais informa-
ções também podem 
ser solicitadas pelo te-
lefone 3648-2248.

Comum-Unidade em 
Ação inicia aulas de 
skate e taekwondo

em Taubaté

Prefeitura de Taubaté
altera o itinerário de 

quatro de linhas ônibus

Inscrições abertas
Ballet, Teatro, Hip Hop, 
Instrumentos musicais 

do Projeto Fazendo 
Arte em TremembéPrefeitura realiza

seletiva para judocas
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada 
em 1836, na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade 
máxima, obrigava que o carro fosse precedido por um homem portando uma ban-
deira vermelha
para alertar os pedestres, no mínimo 60 metros de distância.
***
A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados é 
causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem nada a ver com um 
delicioso sorvete. Pelo contrário, se a irritação da garganta estiver incomodando 
muito, um sorvetinho bem gelado até que ajuda a aliviar a dor.
***
A progressão ou estabilização do grau de deficiência visual acontece naturalmente 
e varia de pessoa para pessoa. Usar ou deixar de usar óculos não interfere nesse 
processo. As lentes só servem para corrigir as falhas oculares que atrapalham a 
formação de imagem. Os óculos para estrabismo (vesguice) educam os olhos a 
corrigir os movimentos descoordenados. Nesses casos a falta de uso pode resultar 
numa acomodação permanente da visão com problemas.
***
Digamos que não passa de meias verdades, engolir o chiclete e que ele grudaria no 
estômago. Graças ao muco das paredes estomacais, o chiclete não ficaria grudado 
ali. A tendência é que ele saia com as fezes, mas se você engolir muito chicletes 
pode dar o azar de que eles obstruam a saída do estômago ou do intestino. Aí, o 
jeito é apelar para uma cirurgia. O maior prejuízo que o chiclete provoca no estô-
mago é que a mastigação constante “engana” o órgão e ele acumula o suco gástrico 
à espera de um alimento. Como a comida não vem, esse suco acaba irritando as 
paredes estomacais, podendo causar gastrite.

Humor

Um homem doente foi consultar um médico ao qual nunca fora antes. Ao entrar 
no consultório, viu um aviso: Primeira consulta: R$ 200,00 e as consultas subse-
qüentes: R$ 50,00. A fim de economizar alguns trocados, cumprimenta o médico 
dizendo:
- Prazer em revê-lo, doutor.
O médico cumprimentou-o com a cabeça e começou a examiná-lo, sua expressão 
ficando séria enquanto ele mexia e cutucava o paciente.
- Doutor, o que há? Indagou o cliente. O que devo fazer?
- Bem! Disse o médico, largando o estetoscópio. Continue a fazer a mesma coisa 
que lhe recomendei na última vez que esteve aqui.
***
Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra num banco com uma arma 
na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com a sacola cheia, 
pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você me viu assaltar o banco?
O coitado responde:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira pro segundo que estava discutindo com uma velha muito emperi-
quitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. O macho mais do que 
depressa responde:
- Olha eu não vi não. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha sogra aqui 
do lado viu tudo, inclusive ela estava me dizendo que conhece o senhor e que viu 
o senhor assaltar o caixa.

Mensagens 

Mahatma Ghandi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a 
fim de se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vesti-
do numa festa dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Vol-
tou pra casa e enviou um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um 
terno. O governador ligou pra casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. 
O grande homem respondeu:
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha 
roupa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta 
de escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho 
aceitou o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras 
em sua direção e gritou todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de tudo para 
provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exausto e hu-
milhado, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos qui-
seram saber como o mestre pudera suportar tanta indignidade e o mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence 
o presente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não 
são aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.

Pensamentos, provérbios e citações 

Se quiseres prever o futuro, estude o seu passado.

O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.

Não há fato externo, como não verdades absolutas.

A dúvida é o princípio da sabedoria.

O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.

Aprender sem pensar é tempo perdido.

Participe da Promoção Páscoa + Doce

Critérios:

Os interessados em participar da promoção, devem mandar uma foto em algum 
ponto de Santo Antônio do Pinhal, SP.
Número mínimo de pessoas na foto: 1;
Número máximo de pessoas na foto: ilimitado (desde que apareça a paisagem);
Devem mandar a foto e local onde foi fotografada para o e-mail: comunicacao@
pmsap.sp.gov.br;
Período de inscrição: de 7 a 20 de março;
Período de promoção: de 7 a 27 de março;
A foto mais curtida até às 12 horas do dia 27 de março será premiada com uma 
deliciosa cesta de chocolates;
O(a) ganhador(a) deve retirar o prêmio na Secretaria de Turismo.
Promoção em parceria com a ACASAP. Saiba mais sobre a Associação Comercial: 
http://www.acasap.com.br/

em Santo Antônio
do Pinhal
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 04/03/2016 e 04/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 185, Termo nº 6241
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON FABIANO SOARES DA SILVA e JULIANA APARE-
CIDA DE OLIVEIRA, 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 11 de agosto de 1979, de profissão 
pedreiro, estado civil solteiro, residente na na Rua Sebastião Manoel da Silva, nº 120, Casa 3, Parque Vera 
Cruz, nesta Cidade, filho de GABRIEL SOARES DA SILVA FILHO, 65 anos, nascido na data de 14 de 
setembro de 1950 e de MARIA TERESA SOARES DA SILVA, 58 anos, nascida na data de 23 de abril de 
1957, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascido a 8 de janeiro de 1983, de profissão do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço 
do contraente, filha de ALDA APARECIDA DE OLIVERIA, 46 anos, nascida na data de 12 de junho de 
1969, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Guaratinguetá/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, 04/03/2016.

Tremembé, 7 de março de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Prefeitura Municipal de Caçapava
Nota Oficial: Servidores terão créditos da Ecopag

devolvidos no dia 15 de março
O Município de Caçapava informa a todos os servidores que a Ecopag depositou na conta do 
governo o valor dos créditos remanescentes dos funcionários que não gastaram todo o valor do 
vale alimentação/refeição durante a vigência do contrato recém rescindido pela administração.

De acordo com Termo de Rescisão, a Ecopag se comprometeu a devolver os créditos até o dia 
21 de março de 2016. Com o cumprimento antecipado, o governo municipal vai fazer a con-
ferência, individualizar os créditos e preparar a forma de pagamento aos servidores, o que está 
previsto para ser feito no próximo dia 15 de março.

Coordenadoria de comunicação social do Município de Caçapava

Orar = Meditar

Paiva Netto

Orar e meditar assemelham-se. Ser humilde, perante a Verdade, é conduta impres-
cindível. Assim pensava o ilustre professor e missionário metodista Eli Stanley 
Jones (1884-1973), que permaneceu largo período de sua vida na Índia e visitou 
várias vezes o Brasil: “A humildade é a essência da Criação Divina. A primeira pro-
vidência para o encontro com Deus é liquidar com o orgulho. Quando a pretensão 
termina, o poder tem início”.
Convém igualmente recordar esta advertência de Confúcio (551-479 a.C.): “Pague 
a Bondade com a Bondade, mas o mal com a Justiça”.
É oportuno, porém, destacar que o mestre de Mêncio não falava de revanche, mas 
de Justiça.

A Oração Ecumênica de Jesus
A Vocês, prezados leitores, pois, dedicamos a admirável rogativa que Jesus nos 
legou, como um convite à reflexão nos momentos de angústia. Nunca é demais 
elevar o pensamento e o coração ao Altíssimo. A Prece que o Cristo ensinou, clara, 
concisa e prática, é perfeita para todos os instantes da vida, na alegria ou na tristeza, 
mormente agora, num mundo em que tudo acontece com velocidade espantosa. 
Todos podem rezar o Pai-Nosso. Ele não se encontra adstrito a crença alguma, por 
ser uma oração universal, consoante o abrangente espírito de Caridade do Cristo 
Ecumênico, o Divino Estadista. Qualquer pessoa, até mesmo ateia (por que não?!), 
pode proferir suas palavras sem sentir-se constrangida. É o filho que se dirige ao 
Pai, ou é o ser humano a dialogar com a sua elevada condição de criatura vivente. 
Trata-se da Prece Ecumênica por excelência:

“Pai Nosso (ou diria o Irmão Ateu, ó minha consciência que paira na altitude do 
meu ideal!), que estais no Céu (e em toda parte ao mesmo tempo), santificado seja 
o Vosso Nome. Venha a nós o Vosso Reino (de Justiça e de Verdade). Seja feita a 
Vossa Vontade (jamais a nossa vontade) assim na Terra como no Céu. O pão nosso 
de cada dia dai-nos hoje (além daquele que sustenta o corpo, necessitamos do tran-
substancial, a comida que não perece, o alimento para que o Espírito não esmoreça). 
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não 
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Vosso é o Reino, e o 
Poder, e a Glória para sempre. Amém!”

Que a Paz de Deus esteja agora e sempre com todos nós!

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

Relação de Vagas
Balcão de Empregos de Taubaté

ALINHADOR
AUXILIAR CONTÁBIL
CHAPEIRO
CONFEITEIRA
CONTATO PUBLICITÁRIO
DENTISTA
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA DE ÔNIBUS
FORNEIRO
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H
MECÂNICO DE AUTOS
PADEIRO
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE DESENHO ARTISTICO
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROFESSOR DE INGLÊS
PROJETISTA –  MÓVEIS PLANEJADOS – COM EXP. EM PROMOB –
REPRESENTANTE DE VENDAS
TAXISTA – COM CURSO
VENDEDORA INTERNA

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

em Paraibuna

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra / /Objeto: Prestação 
de Serviços de Manutenção em Impressoras e Multifuncionais  / As-
sinatura: 05/02/2016/ Vigência: 31/12/2016 / Contratada: Petra Co-
piadoras Ltda – 8.916.073/0001-30, pelo valor total de R$7.200,00 
(sete mil e duzentos reais) / Redenção da Serra, em 07/03/2016. 
Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra / /Objeto: Presta-
ção de Serviços de Hospedagem e Manutenção de Site / Assina-
tura: 05/02/2016/ Vigência: 31/12/2016 / Contratada: A J Albuquer-
que Soluções Web ME – 13.736.0003/0001-30, pelo valor total de 
R$7.980,00 (sete mil e novecentos e oitenta reais) / Redenção da 
Serra, em 07/03/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Muni-
cipal.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Um dado muito triste de 
informar certamente é a 
perda de consultas em 
nosso município. Somen-
te em fevereiro de 2016, 
1.034 pessoas deixaram 
de ser consultadas por 
falta de conscientização 

de algumas pessoas, que 
marcam várias consul-
tas, mas não comparecem 
no dia agendado e nem 
ligam no telefone 3607-
1037 para desmarcar.
Quando um munícipe des-
marca sua consulta, au-

tomaticamente uma nova 
vaga é aberta e um novo 
paciente pode ser atendido.
Acompanhe abaixo a 
tabela completa so-
mente do mês de feve-
reiro contendo vagas dis-
ponibilizadas e as faltas.

Tremembé perde 1.034
consultas em fevereiro
por falta de desmarque
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Os moradores do Bair-
ro das Campinas e região 
recebeu na quinta-feira 
uma nova área para re-
alização de atividades. 
Na rua José Benedito Qui-
rino, em frente ao número 
153, a Prefeitura revita-
lizou um terreno e trans-

formou em uma praça, 
que beneficiará pessoas 
de todas as idades com 
mais uma opção de lazer. 
A praça tem cerca de 500 
m² e conta com áreas gra-
mada e concretada, parque 
infantil com cinco apare-
lhos e uma AMI – Aca-

demia da Melhor Idade, 
que estava em outro local 
do bairro e foi transferida 
para a nova localização. 
A obra foi realizada por 
equipe própria da Prefei-
tura e é complementada 
com bancos de concre-
to, lixeiras e iluminação.

Comunidade do Campinas
recebe nova praça em Pinda

Com a aproximação da 
Páscoa, a Escola do Tra-
balho Jaboticabeira I está 
formando três turmas para 
o curso rápido de ovos de 
chocolate com oito horas 
de duração. No total es-
tão disponíveis 36 vagas 
e a seleção dos candidatos 
será por meio de sorteio, 
que acontecerá na próxi-
ma quinta-feira, 3 de mar-
ço, às 9h. Cada turma será 
composta por 12 alunos.  
A primeira terá aulas nos 
dias 4 e 11, das 8h às 12h.  

A segunda, das 13 às 17h, 
também nos dias 4 e 11.  A 
terceira turma terá aula no 
dia 18, nos horários das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. 
Para a inscrição é preciso 
apresentar cópias do RG, 
CPF e comprovante de 
endereço. O curso é para 
maiores de 16 anos e não 
é exigido escolaridade. 
Nas aulas serão ensinadas 
várias técnicas para o pre-
paro de ovos de chocolate: 
tradicional, marmorizado, 
crocante e trufado. O cur-

so será ministrado pelo 
professor Waldemir de 
Oliveira e Silva, do curso 
de Panificação e Confeita-
ria. O curso é uma ótima 
oportunidade para quem 
deseja conseguir uma 
renda a mais. Serviço:
Escola do Traba-
lho Jaboticabeiras I
Curso de ovos de Páscoa
Sorteio e inscrição: 
dia 3 de março, às 9h
Endereço: Aveni-
da Monte Castelo, 15
Telefone: 3625-5068

Escola do Trabalho
realiza curso rápido
de ovos de Páscoa

Nesta quarta-feira, dia 02, 
a Prefeitura de Taubaté 
deu continuidade ao tra-
balho do programa Orça-
mento Cidadão, recebendo 
a Associação de Morado-
res do Bairro do Belém e 
Adjacências. Na reunião, 
coordenada pela Asses-
soria Especial de Parti-
cipação Comunitária da 
prefeitura, a Associação 
foi recebida pelo Prefeito 

Municipal, acompanhado 
do Vice-Prefeito, Chefe 
de Gabinete e Secretários 
de Educação, Saúde, Ser-
viços Públicos e Obras. 
O presidente da Asso-
ciação, Carlos Campos, 
apresentou importantes 
reivindicações para o bair-
ro, em diversas áreas, e 
trouxe outros membros 
que também encaminha-
ram solicitações. Entre 

as diversas ações que fo-
ram discutidas, uma de-
las será promover uma 
ação de tapa-buracos no 
bairro e recapeamento 
em algumas ruas, além 
também de modificação 
em um ponto de ônibus. 
A Associações de Mora-
dores de bairros da cida-
de serão recebidas toda 
quarta-feira pelo prefei-
to municipal e equipe.

Prefeitura de Taubaté 
recebe Associação de 

Moradores

Pindamonhangaba foi a 
única cidade do Vale do 
Paraíba a ter saldo posi-
tivo na criação de pos-
tos de trabalho, lideran-
do o ranking na região. 
A informação foi divulga-
da pelo Caged – Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados – órgão 
ligado ao Ministério do 
Trabalho, e mostra que a 
cidade manteve o desta-
que na geração de empre-
gos. O município de Pin-
damonhangaba está em 
39º lugar no ranking de 
geração de empregos no 
Estado de São Paulo. Das 
cidades do Vale do Paraí-
ba, Pinda é a que está na 
liderança do ranking, com 
o saldo positivo de 452 

postos de trabalho. A Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, avalia os da-
dos do Caged e o secre-
tário da pasta enfatiza o 
empenho da administra-
ção municipal em atrair 
novos investidores para 
o município, o que tem 
contribuído para a gera-
ção de empregos. A Pre-
feitura também incentiva 
os microempreendedores 
individuais, que estão for-
malizando seus negócios. 
Dados de janeiro apontam 
que o setor de maior desta-
que em Pindamonhangaba 
foi a indústria de transfor-
mação, que admitiu 708 
profissionais e desligou 

219, tendo o saldo posi-
tivo de 489 postos de tra-
balho. A construção civil 
também voltou a contratar, 
com 21 vagas de saldo po-
sitivo. “Superar desafios e 
gerar empregos é com-
promisso da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. As 
médias e pequenas em-
presas, em tempo de cri-
se, geram e mantém seus 
empregos, pois a mão de 
obra não compete com a 
tecnologia das máquinas, 
ao contrário das grandes 
empresas, que são alta-
mente afetadas quando 
o mercado é recessivo. 
Crise se responde com 
trabalho”, garantiu o se-
cretário de Desenvol-
vimento Econômico.

Pinda lidera ranking
de empregos no
Vale do Paraíba

O Fundo Social de Soli-
dariedade e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba es-
tão oferecendo cursos de 
qualificação profissional. 
As inscrições para alguns 
deles começaram terça-
feira e terminam nesta 
sexta-feira. Os interessa-

dos devem apresentar o 
comprovante de residên-
cia para fazer a matrícula. 
Os cursos são destinados 
ao público a partir dos 16 
anos de idade. Todos os 
alunos receberão certifi-
cados. O objetivo é pre-
parar a mão de obra para 

o mercado de trabalho e 
incentivar a economia. Ao 
todo, são mais de 300 va-
gas para diversos cursos 
profissionalizantes. Al-
guns cursos já tiveram 
início, como é o caso 
da Padaria Artesanal no 
Araretama, por exemplo.

Pinda oferece
cursos de qualificação

profissional
O Hospital Regional do 
Vale do Paraíba, locali-
zado em Taubaté, ofere-
ce 19 vagas efetivas que 
destinam-se a Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem, 
para atuarem em Unidades 
de Internação, Centro Ci-
rúrgico, Hemodinâmica, 
Pediatria e Ambulatório. 
Os pré-requisitos para a 
vaga são: Ensino Médio 
completo, curso de forma-
ção de Auxiliar/Técnico 
de Enfermagem, COREN 

ativo, mas não é necessária 
experiência na área. É inte-
ressante que os candidatos 
residam, preferencialmen-
te, nas cidades de Tauba-
té, Tremembé, Pindamo-
nhangaba e Caçapava.
O salário final gira em tor-
no de R$1.600,00, além 
de benefícios como vale 
transporte, cesta básica, 
convênio médico e odonto-
lógico e refeição no local.
Para se candidatar, os in-
teressados devem se ca-

dastrar no site www.hos-
pitalregional.org.br ou 
comparecer ao Setor de 
RH do Hospital, portan-
do currículo, documentos 
pessoais e carteira de tra-
balho, de segunda à sexta-
feira, das  8h30 às 14h30. 
Informações também pelo 
telefone (12) 3634-2058.
O HR é um hospital geral 
subordinado à coordena-
ção da Secretaria do Esta-
do da Saúde, do Governo 
do Estado de São Paulo.

Hospital Regional oferece vagas 
de enfermagem em Taubaté


