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A GAzetA dos Municípios

Taubaté Saúde em foco:
cuidados para o combate 
do diabetes e da surdez

Comércio de Taubaté 
deve contratar 1200

funcionários temporários 

Natal em Pinda: Sorteio de 
vagas para ambulantes

inscritos será dia 17

Cmei Santa Cecília de
Pinda encerra Projeto

Leitura com teatro

Nesta quinta-feira, ações 
de conscientização serão 
realizadas em comemo-
ração ao Dia Nacional de 
Combate à Surdez e ao 
Dia Mundial do Diabetes
No mês de novembro, al-
gumas datas foram esco-
lhidas para reforçar cui-
dados com a saúde. No 
dia 10, comemora-se o 
Dia Nacional de Comba-
te à Surdez e, no dia 14, o 
Dia Mundial do Diabetes. 
Pensando em ajudar a dar 
visibilidade a essas causas, 
nesta quinta (10), o Tauba-
té Shopping recebe ações 
de conscientização volta-
das para esses temas.
Das 12h às 20h, a equi-
pe do Programa de Saúde 
Auditiva do Hospital Uni-
versitário de Taubaté (HU) 

De olhos nas vendas do 
Natal, os comerciantes de 
Taubaté já começaram a 
selecionar funcionários 
temporários para reforçar 
o atendimento nas lojas. 
De acordo com o Sinco-
vat (Sindicato do Comér-
cio Varejista de Taubaté e 
região) devem ser abertos 
cerca de 1200 vagas na 
cidade, entre comércio de 
rua e shoppings.
O número é praticamente 
o mesmo de 2015. “O ano 
foi difícil para o comércio, 
mas começou a melhorar 
um pouco neste segundo 
semestre. O Natal deve ser 
a primeira data comemo-
rativa de 2016 a apresentar 
resultados positivos com 
relação ao ano passado, 
mas para isso os lojistas 
precisam reforçar o quadro 
de funcionários”, explica 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa aos am-
bulantes inscritos para o 
Natal 2016, que o sorteio 
das 80 vagas disponíveis 
será realizado no dia 17 de 
novembro, às 15 horas, no 
auditório da Prefeitura.

O Cmei – Centro Munici-
pal de Educação Infantil – 
Frei Reynaldo Nieborg, no 
bairro Santa Cecília, reali-
zou nesta semana o encer-
ramento do Projeto Leitu-
ra, cujo tema foi “Família, 
Escola e Leitura – uma 
parceria afetiva e efetiva 
na Educação Infantil”.
Para abrilhantar o evento, 
foi convidada a equipe da 
Brincarte Brinquedoteca, 

estará em frente à Renner 
dando orientações relacio-
nadas ao combate à sur-
dez. Os profissionais farão 
demonstrações utilizando 
peças que simulam um 
aparelho auditivo, além de 
ouvidos e cotonetes gigan-
tes para ensinar o passo a 
passo da higienização cor-
reta. Eles falarão também 
sobre como identificar os 
primeiros sinais de uma 
possível doença auditiva e 
quais cuidados precisamos 
ter em relação à audição, 
como evitar o uso de fo-
nes de ouvido em volume 
muito elevado, quais são 
as profissões mais baru-
lhentas e os alimentos com 
excesso de cafeína que 
prejudicam o ouvido. Já as 
mamães e futuras mamães 

o presidente do Sincovat, 
Dan Guinsburg.
Mais de 50% das oportuni-
dades devem se concentrar 
nos setores de vestuário, 
tecidos e calçados. Entre 
os cargos mais requisita-
dos para este período estão 
o de vendedores, caixa, re-
positores de estoque, bal-
conistas e segurança.
Entre as características 
exigidas pelos lojistas 
para contratação estão 
dinamismo, flexibilida-
de de horário e facilidade 
para trabalhar com pes-
soas. Experiência ante-
rior no segmento para o 
qual o profissional está 
se candidatando também  
favorece a contratação, 
mas não é uma obrigato-
riedade.
Os candidatos devem en-
tregar os currículos direta-

É obrigatório aos am-
bulantes inscritos com-
parecerem ao sorteio; 
caso haja falta, será  
automaticamente cancela-
da a inscrição. A seleção 
dos vendedores ambulan-
tes de alimentação e brin-

que encenou para as crian-
ças a história de “João e 
Maria”. O evento foi aber-
to aos pais.
De acordo com a gestora 
da unidade, o projeto teve 
como base o Referencial 
Curricular Nacional para 
Educação Infantil, que 
afirma que a linguagem é 
um bem cultural e é através 
dela que o pensamento hu-
mano se organiza. “Assim 

receberão orientações so-
bre a importância do Tes-
te da Orelhinha, realizado 
nos primeiros dias de vida 
do bebê, fundamental para 
o diagnóstico precoce da 
surdez.
Das 13h às 19h, em frente 
à Drogasil, os enfermei-
ros da farmácia estarão 
realizando testes gratui-
tos de glicemia e aferição 
de pressão. Já a equipe 
da AJD (Associação  
Jacareiense de Diabéticos) 
estará presente para dar 
orientações sobre diabetes. 
No espaço, será possível 
ainda fazer a degustação 
do Glucerna, produto de-
senvolvido especialmente 
para auxiliar na dieta de 
quem precisa fazer o con-
trole glicêmico.

mente nas lojas. “A partir 
do momento que a pessoa 
traz o currículo pra mim,  
a gente faz um pente fino 
ali, na hora mesmo. Ava-
liamos o comportamento, 
se a pessoa está vestida 
adequadamente e se o cur-
rículo está apresentável”, 
comenta o gerente do O 
Lojão Magazine, Antonio 
Pereira.
Segundo o Sincovat, cer-
ca de 15% dos funcioná-
rios acabam efetivados 
após o período do Natal.  
“É uma ótima oportuni-
dade para quem está en-
trando. Basta encarar com  
bastante seriedade e aten-
der bem os clientes para 
aproveitar as vagas efeti-
vas que acabam surgindo, 
pois ninguém dispensa 
um bom funcionário”, diz 
Dan.

quedos será feita por or-
dem de sorteio.
Após o sorteio, a entrega 
das licenças será realiza-
da no período de 23 a 30 
de novembro, no Setor de 
Fiscalização de Posturas 
da Prefeitura.

sendo, é preciso garantir 
a constituição de sujeitos 
falantes por meio das brin-
cadeiras, cantigas, rodas 
de histórias, trabalhando 
a expressividade intencio-
nalmente. E foi com essa 
finalidade que este projeto 
foi desenvolvido”, expli-
cou, parabenizando a toda 
a equipe do Cmei e aos 
pais pela parceria firmada 
neste ano letivo. 
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Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet 
e light. Os nutricionistas explicam que ambos devem possuir 
quantidades menores de alguns componentes do alimento. Os 
classificados como light são aqueles adequados para as pes-
soas 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 agu-
lhas muito finas para estimular o bom funcionamento do or-
ganismo. Para os orientais, o corpo humano é dividido em 
meridianos com cerca de dois mil pontos de acupuntura dis-
tribuídos 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 atu-
am sobre o sistema nervoso central, que libera componentes 
químicos, tais como hormônios e neurotransmissores, que 
agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas corren-
tes 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 cintu-
ra 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 abor-
recimentos com as pessoas, fanatizadas que permanecem no 
cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qual-
quer 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 tal-
vez não possua o necessário, quando você detém excessos. 
Não se zangue com o ingrato, provavelmente, ele é desorien-
tado ou inexperiente. Ajude aos que erram, seus pés pisam o 
mesmo chão e, se você tem possibilidade de corrigir-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 princípio. Per-
doe 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 árvo-
re. O lavrador respondeu que se morresse antes, 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 presenteá-los ao Im-
perador, 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.
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Obras de reurbanização
melhoram acessos às 
Praias da Freira e do

Camaroeiro em Caraguá

Com “casa cheia”
Ilhabela comemora

sucesso do 2º Festival 
Gastronômico da Banana

PAT de Caraguá divulga vagas para esta semana

Com as obras de reur-
banização dos acessos à 
Praia da Freira, à Praia do 
Camaroeiro e ao Píer, na 
Praia do Centro, em Cara-
guá, turistas e moradores 
podem desfrutar da natu-
reza, com mais segurança, 
conforto e praticidade. 
 O Governo Municipal, 
por meio da Secretaria de 
Obras, realizou o projeto, 
orçado em R$ 744.360,56, 
com obras de pavimen-
tação em bloquetes até o 
platô e até o píer, bolsões 
de estacionamento e ilu-

O arquipélago de Ilhabela 
teve mais um fim de sema-
na de grande movimento, 
superando 85% de ocupa-
ção de hotéis e pousadas, 
segundo pesquisa da As-
sociação Comercial e Em-
presarial. O público lotou 
a arena coberta montada 
na Praça das Bandeiras, na 
Vila, nas quatro noites do 
2º Festival Gastronômico 
da Banana, aberto na noi-
te de quinta-feira (3/11) e 
encerrado no último do-
mingo (6/11). “Mais uma 
vez foi um grande festival, 
com a qualidade gastro-
nômica que conhecemos 
de Ilhabela e boa música. 
Tivemos quatro dias mo-
vimentados na cidade que 
vive do turismo e assim 
a economia se mantém 
aquecida”, destacou o pre-
feito Toninho Colucci, que 
durante o evento decretou 
o prato “Azul Marinho” 
(peixe com banana verde) 
como patrimônio cultural.
Os pratos comercializados 
na praça de alimentação, 
com a participação de 10 
restaurantes da cidade, e 
também os quitutes apre-
sentados na “Cozinha 
Show” mais uma vez agra-
daram turistas e morado-
res.
Nesta sexta (4/11), a cozi-
nha show foi comandada-

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo.
Assistente de logística de 

minação pública com lâm-
padas em Led.
 Agora está mais fácil 
chegar a estes locais para 
acessar as praias, ir até 
o píer ou, simplesmen-
te, apreciar o pôr do sol. 
As obras proporcionaram 
vida nova a esses belos 
pontos turísticos, uns dos 
mais frequentados por mo-
radores e turistas. Além de 
maior segurança, a nova 
iluminação em Led traz 
economia aos cofres pú-
blicos. 

pela chef Ana Bueno, de 
Paraty (RJ). Em seguida, 
a Banda TomCats, de Ilha-
bela, colocou o público 
para dançar com clássicos 
do rock. Fechando a noi-
te, Evandro Mesquita e a 
Banda Blitz relembraram 
os grandes sucessos da 
década de 80 como “Você 
não soube me amar”, “A 
dois passos do paraíso”, 
“Mais uma de amor” e 
“Betty frígida”.
No sábado (5/11), o chef 
francês Erick Jacquin, 
do programa MasterChef 
Brasil, apresentou a Cozi-
nha Show. O músico ilha-
belense Marcelo Totó deu 
show no piano e acantora 
Vanessa da Mata fechou a 
noite com seus principais 
sucessos.
Já no domingo (6/11), 
o chef Tonhão, de Ilha-
bela, comandou a Co-
zinha Show, e a Ban-
da Brisa trouxe o rock  
internacional. Encerran-
do o festival que uniu boa 
música e gastronomia, o 
show do cantor Sanda-
mí, ex-vocalista do grupo 
Sambô.
O festival foi realizado 
pela Prefeitura de Ilhabe-
la, com a organização da 
Secretaria de Turismo, e 
apoio da Associação Co-
mercial e Empresarial.

transporte, Auxiliar de 
enfermagem, Auxiliar de 
pessoal, Confeiteiro, Cozi-
nheira doméstica, Mecâni-
co de automóvel, Motoris-
ta de furgão, Nutricionista, 
Operador de empilhadeira, 
Padeiro, Pizzaiolo, Pro-
fessor de administração, 

Professor de inglês, Serra-
lheiro de ferro e Vendedor 
pracista.  
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 

atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.
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Fim de semana radical: 
Via Vale recebeu etapa

final do BMX Super
Spine Tour com atletas 

de peso

Os melhores atletas da 
América Latina deram um 
show de manobras radi-
cais na Praça de Eventos
Giros, piruetas e muita 
adrenalina! Quem pas-
sou pelo Via Vale Garden 
Shopping no último final 
de semana pôde acompa-
nhar um campeonato de 
tirar o fôlego. O shopping 
recebeu a etapa final do 
Campeonato Brasileiro 
BMX Super Spine Tour, 
considerado o maior cir-
cuito da América Latina 
de BMX estilo livre. Foi 
uma grande festa de en-
cerramento do tour 2016 
com o mall lotado e uma 
disputa de altíssimo nível 
entre os melhores atletas 
latino-americanos. Confir-
mando seu favoritismo, o 
venezuelano Daniel Dhers 
venceu a etapa com uma 
volta muito consistente, 
que arrepiou o público 
presente com um show de 
manobras executadas com 
perfeição, mostrando por-
que é considerado uns dos 
melhores atletas do BMX 
mundial na atualidade. “A 
energia de hoje foi incrí-
vel. Todos deram o máxi-
mo de si e o público foi 
extraordinário. Parabéns a 
todos os atletas e organiza-
dores. Não vejo a hora de 
voltar para o Brasil”, disse 
Daniel Dhers, logo após 
descer do pódio.
 O Joseense, Cauan Mado-

na, uma das revelações do 
circuito, levou a segunda 
colocação da etapa final e 
apresentou combinações 
de manobras muito altas. 
O atleta regional surpre-
endeu a todos encerrando 
sua volta com um back-
flip (pirueta para trás) na 
Super Spine, manobra que 
aprendeu a apenas algu-
mas semanas.
 Caio Sousa “Rabisco”, de 
São Bernardo do Campo, 
foi um dos destaques da 
etapa final, além de ficar 
na terceira colocação com 
uma volta que explorou to-
dos os elementos da Super 
Spine, venceu a disputa da 
melhor manobra, com ba-
ck-flip barspin para fakie 
(uma pirueta para trás com 
um giro no guidão, voltan-
do de costas). Confira a 
classificação geral da eta-
pa de Taubaté-SP:
 1º Daniel Dhers – Caracas 
/ Venezuela – nota: 27,60;
2º Cauan Madona – São 
José dos Campos - SP / 
Brasil – nota: 23,33;
3º Caio Sousa Rabisco – 
São Bernardo do Campo 
- SP / Brasil – nota: 23,30;
4º André Jesus – Ferraz de 
Vasconcelos – SP / Brasil 
– nota: 23,28;
5º Alessio Zein – Após-
toles / Argentina – nota: 
20,44;
6º Gabriel Durace – Lo-
rena - SP / Brasil – nota: 
20,13;

7º Marcelo de Vries – Ca-
rambeí - PR / Brasil – nota: 
19,01;
8º Douglas Leite de Oli-
veira – Santo André - SP / 
Brasil – nota: 17,88;
9º Vitor Tilhaque – Santo 
André - SP / Brasil – nota 
17,04;
10º Brian Boghosian – 
Buenos Aires / Argentina 
– nota: 15,35.André Jesus, 
de Ferraz de Vasconcelos 
- SP foi o grande campeão 
do circuito, vencedor das 
etapas de Lages-SC e Ju-
azeiro do Norte-CE, se-
gundo lugar em Juazeiro
-BA e Varginha-MG, ficou 
na quarta colocação em 
Taubaté e garantiu o título 
do BMX Super Spine Tour 
2016, levando para casa 
um prêmio 15 mil reais. 
“Estou muito feliz com o 
título do BMX Super Spi-
ne Tour 2016. Treinei for-
te durante todo o ano, me 
dediquei bastante para me 
manter constante durante 
as cinco etapas do circuito 
e agora felizmente estou 
colhendo um bom resulta-
do que pode abrir grandes 
oportunidades em 2017. O 
BMX brasileiro precisava 
dessa profissionalização 
que veio em boa hora. 
Agradeço meus patrocina-
dores e não vejo a hora de 
competir no BMX Super 
Spine Tour 2017”, afir-
ma André Jesus, o grande 
campeão do Tour 2016.

Sebrae Móvel atende até 
hoje na Praça da Bandeira

O Sebrae Móvel vai 
atender até quinta-fei-
ra, 10, na Praça da  
Bandeira, região central 
de Caçapava. Os interes-
sados em tirar dúvidas 
sobre empreendedorismo  

começaram a ser atendidos  
nesta segunda-feira, 7. As 
informações são prestadas 
por consultores do Sebrae
-SP das 9h às 16h.
A iniciativa faz par-
te do programa de  

fortalecimento do 
e m p r e e n d e d o r i s -
mo, ação conjunta  
entre o governo municipal, 
o Sebrae-SP e ACE (Asso-
ciação Comercial e Em-
presarial de Caçapava).

AVISO DE LICITAÇÃO: Processo n° 12/16 -  Pregão Presencial 
nº 02/16 

A Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público aos inte-
ressados, que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 02/16, Tipo 
Menor Preço (Exclusivo ME/EPP), visando à aquisição de Equipa-
mentos de Informática: Computador, Adaptador Wireless, Li-
cença, fone e scanner. A sessão pública será realizada na Câmara 
Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, situada 
na Rua Sargento José Lourenço, nº 190, piso superior, Centro, São 
Bento do Sapucaí – SP, com início no dia 30/11/2016, às 9:00hs. In-
formações e retiradas do Edital poderão ser requeridas pelo e-mail 
secretaria@camarasbs.sp.gov.br, telefone: (12) 3971-1144, no site: 
www.camarasbs.sp.gov.br ou na Secretaria da Câmara, de segunda 
à sexta-feira das 8hs às 17h. Lucas José Ribeiro - Pregoeiro. Paulo 
Cândido Ribeiro – Presidente da Câmara.

AVISO DE LICITAÇÃO: Processo n° 13/16 - Pregão Presencial 
nº 03/16 

A Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público aos inte-
ressados, que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 03/16, Tipo 
Menor Preço (Exclusivo ME/EPP), visando à aquisição de refrige-
rador. A sessão pública será realizada na Câmara Municipal da Es-
tância Climática de São Bento do Sapucaí, situada na Rua Sargento 
José Lourenço, nº 190, piso superior, Centro, São Bento do Sapucaí 
– SP, com início no dia 30/11/2016, às 14:00hs. Informações e retira-
das do Edital poderão ser requeridas pelo e-mail secretaria@cama-
rasbs.sp.gov.br, telefone: (12) 3971-1144, no site: www.camarasbs.
sp.gov.br ou na Secretaria da Câmara, de segunda à sexta-feira das 
8hs às 17h. Lucas José Ribeiro - Pregoeiro. Paulo Cândido Ribeiro – 
Presidente da Câmara.
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