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A GAzetA dos Municípios

Escolas do Trabalho 
abrem inscrições para 
2.950 vagas em 2017

Detonação de rochas
interditará Rodovia dos 

Tamoios no km 64
em Paraibuna

Em Santo Antônio do Pinhal estão abertas as matrículas para o ano 
letivo de 2017 para educação infantil e ensino fundamental.
Não há previsão de encerramento, mas quanto antes melhor.

As matrículas devem ser efetuadas diretamente nas diretorias das 
escolas.

Documentos necessários: comprovante de residência atualizado,  
certidão de nascimento ou RG do aluno.

Taubaté já se prepara para 
última etapa do Circuito de 

Corrida de Rua

As Escolas do Trabalho 
de Taubaté realizam nos 
meses de novembro e de-
zembro, as inscrições para 
cursos profissionalizantes, 
cujas aulas terão início em 
fevereiro de 2017. Serão 
disponibilizadas 3.000 va-
gas nas áreas de: constru-
ção civil, gestão, beleza, 
artesanato, informática, 
idiomas, moda, automoti-
va, industrial e gastrono-
mia.
São várias opções de cur-
sos, gratuitos e de curta 
duração: Espanhol Básico 
e Intermediário, Inglês Bá-
sico e Intermediário, Ale-
mão Básico, Francês Bási-
co, Digitação, Informática 
Melhor Idade, Macramê, 
Bordado Hardanger, Pa-
tchaplique (iniciante), 
Cartonagem (iniciante), 
Decoupage, Feltro, Pin-
tura em Tecidos, Pintura 
em Tela, Tricô, Artesanato 
em Feltro (Boneca), Cor-
te e Costura, Reciclagem 
e Customização, Borda-
do em Fitas, Cabeleireiro, 
Penteados, Aperfeiçoa-
mento em Cabeleireiro, 

Operação é necessária 
para obras de duplicação 
do trecho de Serra e acon-
tece a partir das 15h com 
previsão de duas horas de 
duração.
     Nesta quarta-feira (09) 
será realizada uma ope-
ração para detonação de 
rochas no km 64 da Ro-
dovia dos Tamoios, no 
trecho de Paraibuna (SP). 
A ação está prevista para 
acontecer das 15h às 17h, 
período em que as pistas 
estarão totalmente interdi-
tadas nos dois sentidos de 
tráfego. A detonação das 

Mil corredores amadores 
participaram no último 
domingo, dia 6, da 3ª eta-
pa do Circuito Taubateano 

Manicure e Pedicure, Ma-
quiagem Social, Designer 
de Sobrancelhas e Unhas 
Artísticas.
Há cursos que são cer-
tificados pelo Senai, 
como: Eletricista Ins-
talador, Encanador,  
Automação Pneumática 
Industrial, Costura Indus-
trial, Desenho Técnico 
Mecânico, Funileiro de 
Brilho,  Pintor Automoti-
vo, Comandos Elétricos, 
Informática Básica, Inspe-
tor de Qualidade, Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar 
de Logística, Assistente 
Administrativo, Assistente 
de Departamento Pessoal, 
Excel Básico, Word Avan-
çado, Confeitaria e Panifi-
cação.
As vagas são preenchidas 
por ordem de chegada e 
cada curso tem uma data 
de inscrição. Em alguns 
cursos, as vagas são ocu-
padas por meio de sorteio 
e para participar é preciso 
chegar com 30 minutos 
de antecedência, como é 
o caso de Confeitaria, Pa-
nificação, Crochê, Borda-

rochas é necessária para o 
prosseguimento das obras 
de duplicação da pista no 
trecho de Serra da Rodo-
via.
     Durante a execução da 
operação, o tráfego no tre-
cho será interditado nos 
seguintes pontos:
Pista sentido Litoral – km 
60,4 (no fim do trecho de 
planalto já duplicado).
Pista sentido São José dos 
Campos – km 66 (antes do 
acesso para o município de 
Natividade da Serra).
     Os motoristas que tra-
fegarem pelo local deve-

de Corrida de Rua, no Ca-
vex (Comando de Aviação 
do Exército). A 4ª e última 
etapa, acontece no dia 3 

dos Livres, Corte e Cos-
tura e Patchwork, Pintor 
Automotivo e Eletricista 
Instalador; realizados nas 
unidades I e II do bairro 
Jaboticabeiras e na Estiva.
A unidade do Areão terá 
como novidade para 2017, 
o curso de Barbeiro para 
maiores de 18 anos. São 
10 vagas disponíveis, que 
também serão preenchidas 
através de sorteio no dia 
13 de dezembro, a partir 
das 9h.
Para efetuar a inscrição, o 
candidato deve apresen-
tar cópias do RG, CPF e 
comprovantes de endereço 
e escolaridade. Como pré
-requisito é necessário ter 
idade mínima de 16 anos 
e ensino fundamental, mas 
alguns cursos exigem ida-
de mínima de 18 anos.
O curso de Digitação é o 
único que permite a ins-
crição para interessados a 
partir dos 14 anos.  Com 
o objetivo de realizar um 
ensino direcionado, exis-
tem turmas de Informática 
para adultos a partir dos 35 
anos.

rão redobrar a atenção e 
respeitar a sinalização. A 
Concessionária Tamoios 
solicita aos usuários que 
evitem trafegar pelo tre-
cho durante o período de 
realização da operação.
      As condições de tráfego 
na Rodovia dos Tamoios 
podem ser verificadas por 
meio do Twitter:  
https://twitter.com/Ta-
moios099 e site: www.
concessionariatamoios.
com.br Concessionária 
Tamoios Assessoria de 
Comunicação (12) 3924-
1196 / 99747-0542

de dezembro (sábado), às 
20h, na Avenida do Povo, 
em comemoração ao ani-
versário de Taubaté (5 de 
dezembro).
Os corredores que partici-
param da 3ª etapa deverão 
confirmar sua inscrição no 
dia 16 de novembro, das 
9h às 17h, na Secretaria de 
Esportes e Lazer. Nos dias 
17 e 18 de novembro serão 
abertas novas inscrições, 
das 9h às 17h. Lembrando 
que para última etapa se-
rão duas mil vagas.
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Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricio-
nistas explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns com-
ponentes do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as 
pessoas que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles 
devem ter no mínimo 25% de menos alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a 
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar 
que seu consumo deve ser controlado, já que o fato de terem menos calorias não se 
justifica o excesso de ingestão. Já a linha de diet foi elaborada para os diabéticos, 
que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.
***
A acupuntura é uma ciência milenar chinesa que utiliza agulhas muito finas para 
estimular o bom funcionamento do organismo. Para os orientais, o corpo humano 
é dividido em meridianos com cerca de dois mil pontos de acupuntura distribuídos 
entre eles. Cada um desses pontos está ligado a uma função do organismo que 
pode estar com alguma obstrução, interrompendo o fluxo de energias e causando 
doenças. Por meio da acupuntura, esses pontos recebem estímulos que atuam sobre 
o sistema nervoso central, que libera componentes químicos, tais como hormônios 
e neurotransmissores, que agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas 
correntes de acupuntura, entre elas a chinesa tradicional, a japonesa, a dos cinco 
elementos, a auricular e a manual coreana.

Humor

Tipos de salários (descubra o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário Brasil: você acha que um dia ele vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem ele.
Salário cebola: você pega, olha e hora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. Isso 
quando não atrasa pra assustar todo mundo.
Salário regime: com ele você come menos.
***
Um candidato chega numa cidadezinha do interior para fazer campanha e começa 
o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água tratada?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Vocês têm energia elétrica?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
O português queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pendurado. 
Aí um cara chegou e perguntou:
- O que é que você está fazendo?
- Eu estou tentando me suicidar.
- Olha, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, você tem 
que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti uma falta de ar e resolvi tirar.

Mensagens

Não se agaste com o ignorante, certamente, ele não dispões das oportunidades que 
iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas, fanatizadas que 
permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer 
prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável quem tem na 
maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro 
inseguro, ele talvez não possua o necessário, quando você detém excessos. Não se 
zangue com o ingrato, provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude 
aos que erram, seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de cor-
rigir-lo, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde 
voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio que você 
está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princí-
pio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
O Imperador, ao ver um senhor idoso plantando uma figueira perguntou-lhe que se 
ele esperava saborear os figos da árvore. O lavrador respondeu que se morresse an-
tes, seus filhos colheriam os figos, mas se vivesse para saborear os primeiros figos, 
gostaria de ser comunicado. Anos mais tarde, colhendo a primeira produção da 
figueira, o velho lavrador separa os melhores figos e corre ao palácio para presen-
teá-los ao Imperador, que ficou tão contente que mandou encher de ouro a pequena 
cesta em que se acomodava os figos. Um vizinho, com inveja do velho, resolveu 
fazer o mesmo. Preparou uma cesta bem maior de figos para levar ao Imperador, 
certo de que seria compensado com muito mais ouro. O Imperador não recebe o 
homem nem aceita os figos como presente, e mais, manda que os guardas atirassem 
os figos no seu corpo como se fossem pedras. Quando ele chega em casa e conta o 
castigo à mulher, ela o consola dizendo:
- Você é mesmo um homem de sorte. Pior se, em vez de figos, fossem cocos duros.

Pensamentos, provérbios e citações

Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.

A audácia cresce com o medo dos outros.

Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

Um amor pobre é aquele que se pode medir.

O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

MISCELÂNEA

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 09/11/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.

Contribuintes 
precisam fazer  

atualização de RG
e CPF

no Departamento de 
Tributos em  

Natividade da Serra

Prezados Srs(as) CON-
TRIBUINTES:

Em atendimento as 
Normas do Banco Cen-
tral, solicitamos a:
ATUALIZAÇÃO do 
CPF e RG dos proprie-
tários de Imóveis Urba-
nos.

Referida atualização 
poderá ser realizada:
Ø   presencialmente na 
Prefeitura Municipal, 
Setor de Tributos;
Ø   pelo E-mail: tribu-
tos@natividadedaserra.
sp.gov.br;
Ø   pelo Telefone: (12) 
3677-9700.
A não atualização im-
pedirá a geração do 
carnê do IPTU 2017 e 
consequente inscrição 
na Dívida Ativa.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 80, Termo nº 6429
Faço saber que pretendem se casar JESUS JOSÉ DIAS e LUCIANA APARECI-
DA DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Porteirinha 
- MG, nascido em 6 de julho de 1982, de profissão pedreiro, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado Estrada Nove, nº 1651, Fazenda Conquista, As-
sentamento Conquista, nesta cidade, filho de CICERO JOSÉ DIAS, de 62 anos, 
nascido na data de 26 de dezembro de 1953, residente e domiciliado Tremembé/
SP, natural de Pompéia/SP e de CICERA LOPES DA SILVA DIAS, de 56 anos, 
nascida na data de 19 de abril de 1960, residente e domiciliada Tremembé/SP, 
natural de Porteirinha/MG. Ela é natural de Limeira - SP, nascida em 19 de maio 
de 1980, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de ACACIO ANTONIO DE SOUZA, 
de 59 anos, nascido na data de 4 de setembro de 1957, residente e domiciliado 
Tremembé/SP, natural de Belo Horizonte/MG e de MARIA DAS DORES SA-
TURNINO SOUZA, de 57 anos, nascida na data de 27 de junho de 1959, resi-
dente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Alpercata/MG. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 81, Termo nº 6430
Faço saber que pretendem se casar MARCOS RENATO COELHO e ELAINE 
CRISTINA RIBEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
José dos Campos - SP, nascido em 9 de novembro de 1972, de estado civil divor-
ciado, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, 
Una, nesta cidade, filho de MARIA BENEDITA COELHO, falecida em São José 
dos Campos/SP. Ela é natural de São José dos Campos - SP, nascida em 26 de 
julho de 1978, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Alfem 
Pereira Junqueira, nº 151, Vila Ester, São José dos Campos/SP, filha de JOÃO 
RAIMUNDO RIBEIRO, de 65 anos e de MARIA APARECIDA RIBEIRO, de 
54 anos, residentes e domiciliados em São José dos Campos/SP. Se alguem sou-
ber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 81, Termo nº 6431
Faço saber que pretendem se casar HERNANDES DOS SANTOS MARTINS e 
KAROLINE SANTOS ALVES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São Paulo - SP, nascido em 1 de fevereiro de 1987, de profissão autônomo, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da 
Veiga, Km 138,5, Una, nesta cidade, filho de SIDNEI MARTINS VIEIRA e de 
ELENIR APARECIDA DOS SANTOS. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida 
em 22 de fevereiro de 1992, de profissão autônoma, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Delos, nº 12, casa 02, Guaianases - São Paulo/
SP, filha de AMERICO AUGUSTO ALVES e de ALESSANDRA MARIA DOS 
SANTOS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade. 

Alunos de Pinda
recebem medalhas na

Olimpíada de Astronomia
Alunos da Rede Munici-
pal de Ensino de Pinda-
monhangaba ganharam 
medalhas na Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica - OBA, que 
aconteceu em maio deste 
ano. Os resultados foram 
divulgados recentemente 
e 17 alunos receberam me-
dalhas.
A EM Dr. Francisco de As-
sis César teve seis alunos 
medalhistas, todos no ní-
vel 1 (1° ao 3° ano): Ema-
nuel Noronha Rodrigues, 
Millena Mariano, Gabriel 
Noronha Rodrigues, Edu-
ardo de Oliveira, Brayan 
Panatto e José Victor Viei-
ra. Todos eles receberam 
uma medalha de bronze. 
Outra escola que par-
ticipou da OBA foi a  
EM Profº Augusto César 
Ribeiro que contou com 
11 medalhistas. No nível 
1, foram os alunos: Andrey 
Gambi com uma medalha 
de ouro; Manuela Rodri-
gues, Giovanna Pastorelli 

Carlos e Eduardo de Sou-
za, com medalhas de pra-
ta; Lucas dos Santos, Ana 
Valente, Camila Pereira 
Silva, Daniel dos Santos 
e Abigail dos Santos, com 
medalhas de prata. No ní-
vel 2 (4° e 5°ano) foram 
premiados os alunos Car-
los Eduardo da Silva com 
uma medalha de ouro e 
Letícia dos Santos, com 
uma medalha de prata. 
Segundo a gestora da 
EM Dr. Francisco de 
Assis César, os alunos  
receberam muito bem a 
proposta de trabalhar com 
o tema, que foi iniciado 
com a leitura de capítulos 
do livro Viagem ao Céu, 
de Monteiro Lobato.
Os alunos foram prepa-
rados para as Olimpíadas 
por meio do conteúdo de 
astronomia que foi in-
serido no plano de en-
sino e em seminários e  
palestras realizadas na es-
cola. Além das atividades 
realizadas em sala de aula, 

temas específicos foram 
trabalhados por meio de 
lançamento de foguetes 
construídos pelos alunos.
“Estamos preparando 
os alunos para que eles 
prestem atenção ao que 
acontece à sua volta, é 
um gostinho pela Astro-
nomia agora nos anos 
iniciais, e quem sabe  
futuramente um gosto 
maior pela Física. É uma 
sementinha que está sendo 
plantada”, afirma a gestora 
da EM Profº Augusto Cé-
sar Ribeiro.
Além dos alunos da 
Rede Municipal, tam-
bém participaram  
alunos das escolas EE 
Profª Gabriella Monteiro 
Athayde Marcondes, EE 
Ryoiti Yassuda, EE Profª 
Eunice Bueno Romeiro, 
EE Profª Ismênia Monteiro 
de Oliveira, Colégio Ma-
gistra, Colégio Bom Jesus, 
Colégio Tableu, Colégio 
Emílio Ribas e ETEC João 
Gomes de Araújo.
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Pindamonhangaba
inicia programação
do Novembro Azul

A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, sob 
a coordenação do Núcleo 
de Educação  Permanente 
em Saúde, realiza a Ter-
ceira Semana Municipal 
de Saúde do Homem - No-
vembro Azul, de 19 a 26 
de novembro. 
Embora o foco seja o Cân-
cer  de Próstata,  é  históri-
co no município a solicita-
ção de outros exames para 
rastreamento de doenças  
cardiovasculares, DST/
AIDS, avaliação Hepática 
e renal.
A programação será  rea-
lizada por meio de ações 
de rotina em todas as Uni-

dades de Saúde, para ho-
mens acima de 40 anos, 
que poderão  procurar as 
Unidades mais próximas 
de sua casa para avaliação 
de saúde e retirada da soli-
citação dos exames de ras-
treamento.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Saú-
de, todas as unidades estão 
preparadas e orientadas 
para estes cuidados duran-
te o ano todo, com maior 
intensificação neste mês 
de novembro.
Importante destacar que, 
para pegar o pedido destes 
exames de rastreamento 
ou preventivos, não será 
necessário consulta mé-
dica, bastando procurar 

o enfermeiro da Unidade 
mais próxima da residên-
cia.
Contudo, se o homem ti-
ver queixa clínica, será 
necessário conversar com 
o enfermeiro ou enfermei-
ra para que seja avaliada 
a gravidade do problema 
e agendada uma consulta 
médica.
Além das ações técni-
cas específicas da Saú-
de, serão realizadas mo-
bilizações em vários 
momentos, com o objeti-
vo de criar a consciência  
coletiva para a necessida-
de de prevenção e o auto-
cuidado,  isto é, a respon-
sabilidade com a própria 
saúde.

Prefeitura abre Concurso 
de Presépios em Taubaté

Alunos da Ópera Studio Vale 
se apresentam no Metrópole

Equipe de Taubaté
vence Super Copa
Máster de Ciclismo

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Turismo e  
Cultura, abre nesta ter-
ça-feira, dia 8, as inscri-
ções para o 26º Concurso 
de Presépios da cidade. 

O Teatro Metrópole re-
cebe entre os dias 16 
e 18 de novembro, às 
19h30, os alunos da  
Ópera Studio Vale, que 
apresentam “O Elixir do 
Amor”, sob direção de 

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté conquistou neste 
final de semana, a Super 
Copa Máster 2016. A úl-
tima etapa da competição 
aconteceu no último do-
mingo, dia 6, em São José 
dos Campos. Confira os 
resultados: *Breno Sidoti 
– Campeão da Categoria 
Open *Bianca Rodrigues 
dos Santos – Campeã da 
Categoria Elite Feminino
*Giovanna Rodrigues e 

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 22 de no-
vembro, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 12h e  
das 14 às 17h, no Centro 
Cultural (sede da secreta-
ria), que fica na praça Coro-

Mere Oliveira. A entra-
da é franca e a faixa etá-
ria mínima é de cinco 
anos. Os ingressos serão  
distribuídos na bilheteria 
do teatro, dia 15 de no-
vembro, no período da 

Silva – Campeã da Cate-
goria Mirim Feminino
*Valmir Aparecido de Je-
sus – Campeão da Catego-
ria Máster A
*Luiz Otávio R. Pereira 
– Campeão da Categoria 
Sênior B
*Lucas Shimazu – Cam-
peão da Categoria Junior 
Masculino
O próximo compromisso 
da equipe é a última etapa 
da Copa Rio de Janeiro, no 

nel Vitoriano, 1, no Centro.  
O edital está disponí-
vel no site da admi-
nistração municipal: 
www.taubate.sp.gov.br.  
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3629-5868.

manhã, e nos dias 16, 17 
e 18, uma hora antes da 
apresentação. O teatro fica 
na rua Duque de Caxias, 
312, no Centro. O telefone 
para mais informações é o 
(12) 3624-8695.

próximo dia 15, em Tere-
sópolis. Taubaté lidera o 
ranking do campeonato e 
buscará o 3° título conse-
cutivo na competição.
A equipe é patrocinada 
pelo Arroz e Feijão Ta-
rumã e tem apoio da Pre-
feitura de Taubaté, JL In-
dústria de Peças Técnicas, 
Colégio Cotet, Mauro Ri-
beiro Sports, Spiuk, UpS-
tore Taubaté, Portal R3 e 
Bike76.
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Prefeitura de Tremembé realiza
ações no Novembro Azul

Peça “Feijão e Maria” 
agita Teatro Metrópole 

nesta semana

Pega-tudo estará no 
Mombaça 2 e Mariana a 

partir desta semana

Prefeitura de Pinda
divulga resultado do 
chamamento público 

de artistas

Agentes comunitários 
ajudam no combate ao 

Aedes aegypti

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, está 
realizando uma série de 
atividades alusivas ao No-
vembro Azul nos ESFs e 
Centro de Saúde, são elas: 
trabalho de orientação, 
acolhimento, realização 

O Teatro Metrópole rece-
be nesta quarta-feira, dia 
9, às 15h e às 20h, o espe-
táculo “Feijão e Maria”. A 
peça brinca com as famo-
sas histórias clássicas de 
“João e Maria” e de “João 
e o Pé de Feijão”, forman-
do a partir da essência dos 
contos, uma história atual 
que transmita valores sus-
tentáveis, respeito às dife-
renças individuais sociais 
e raciais de cada pessoa.
Com produção do Pro-
AC (Programa de Ação 
Cultural) e texto e dire-
ção de Fernando Araújo, 
a peça conta que o uni-

A equipe do Pega-tudo 
está chegando aos bairros 
Mombaça 2 e Mariana, 
nesta segunda-feira (7). 
Até quinta-feira (10), os 
moradores desses locais 
devem retirar todo o entu-
lho de seus quintais e de-
positar nas calçadas para 
que a Prefeitura possa fa-
zer o recolhimento.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, divulga a relação de 
inscritos no chamamento 
público nº 4, para cadastro 
de artistas e profissionais 
de arte e de cultura, para 
participar dos programas 
“Pinda em Cena”, “Cultu-
ra para Todos” e “Ceu das 
Artes”, visando fomento à 
cultura municipal.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Cultura, o chamamento 
público é uma oportunida-
de para que todos os artis-

O sucesso da participação 
de agentes comunitários 
de saúde das unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) de Taubaté no 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti é tema de uma 
apresentação na próxima 
quarta-feira, dia 9 de no-
vembro.
O projeto será apresentado 
por profissionais do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos), em um se-
minário promovido pela 
Sucen (Superintendência 

de testes rápidos de HIV, 
Sífilis, hepatites B e C.  
Nos dias 16, 17 e 18 de no-
vembro das 8h às 11h se-
rão oferecidos no em todas 
unidades de saúde; verifi-
cação de pressão arterial, 
glicemia capilar e índice 
de massa corporal (IMC).

verso da tecnologia e a 
alta vida social envolvem 
o mundo de Maria que, 
nascida em família rica,  
nunca observou com im-
portância a natureza e o 
modo de vida das outras 
pessoas. Ao se perder na 
floresta, encontra Feijão, 
um menino simples e di-
vertido, que ao acordar 
descobre que sua experi-
ência em plantar grãos de 
feijão deu certo. Os dois 
vivem uma grande aven-
tura e aprendem a lidar 
com a diferença quando se 
unem para salvar Merikol 
das doenças provocadas 

Importante destacar que 
todo o entulho deposita-
do nas calçadas e terrenos 
fora do período do Pega-
tudo acarreta em multa. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba solicita o apoio 
da população para que 
siga corretamente a pro-
gramação do Pega-tudo e 
denuncie quem jogar lixo 

tas, de variados segmen-
tos, possam trabalhar nos 
eventos desses programas 
específicos da Prefeitura, 
sendo que a contratação se 
dá sempre em sistema de 
rodízio.
Para dar mais transparên-
cia ainda ao processo, será 
realizado na quarta-feira 
(9), às 14 horas, o sorteio 
para a definição da ordem 
em que os artistas serão 
contratados, formando 
uma planilha seqüencial. 
O sorteio será realizado na 
sede do Departamento de 
Cultura e é aberto a todos 

de Controle de Endemias).
Os agentes, conhecidos 
como ACS, promovem 
vistoria nas residências 
durante seu trabalho de ro-
tina de visitas aos pacien-
tes de ESF.
O uso de veneno para ne-
bulização em ações de 
bloqueio não é permitido 
a estes profissionais, mas 
eles podem fazer o contro-
le químico dos criadouros 
com uso de produtos como 
sal grosso e água sanitária.
Atualmente são 100 ACS 

A iniciativa tem o obje-
tivo de alertar os homens 
sobre a importância da  
prevenção e do diagnós-
tico precoce do câncer de 
próstata e outras doenças 
masculinas. A campanha 
termina no dia 30 de no-
vembro.

pelos tóxicos e lixos libe-
rados pela terrível Toxilla. 
Toda a natureza grita por 
socorro e somente através 
do elo perfeito será possí-
vel salvar o meio ambien-
te.
Tania Leite, Luana Cha-
con, Thais Casemiro e Le-
tícia Teixeira fazem parte 
do elenco e dividem o pal-
co com os atores convi-
dados: Simone Ancelmo, 
Vitor Bassoli, Alessandra 
Ribeiro e a artista circen-
se: Simone Politi.
A atração é gratuita. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3624 8695.

ou entulho em locais não 
apropriados. O disk de-
núncia é o 3644-5200.
O Pega-tudo é um grande 
aliado da população na 
limpeza da cidade, inclu-
sive atua eliminando cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e 
zika vírus.

os inscritos que quiserem 
acompanhar.
Após o sorteio, seu resul-
tado será publicado nova-
mente no jornal Tribuna 
do Norte e site da Prefeitu-
ra, para que todos tenham 
acesso.
O Departamento de Cul-
tura fica no Palacete 
Visconde da Palmeira, 
Praça Barão do Rio Bran-
co, 22, ao lado da igre-
ja São José e da agência  
central dos Correios. Mais 
informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 
3642-1080.

em 15 unidades de ESF. 
As unidades da zona rural 
estão fora deste trabalho.
Graças à atuação dos 
agentes nas comuni-
dades onde estão inse-
ridos, por exemplo, a  
Secretaria de Saúde con-
seguiu elevar a quantida-
de de imóveis trabalha-
dos. Para se ter uma ideia, 
em 2015 a média mensal  
era de 291 imóveis traba-
lhados nestes locais. Em 
2016, a média subiu para 
1.580.


