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A GAzetA dos Municípios

Teatro Metrópole
recebe espetáculo da

Escola de Dança
Dilma Gama

Prefeitura de Pinda realiza 
oficinas para elaboração do 

Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos

Parque do Trabiju será 
reaberto nessa quinta 
com aula experimental

Abrigo municipal terá 
rampa projetada por 

alunos da ETEC
em Pindamonhangaba

Os alunos da Escola 
de Dança Dilma Gama 
apresentam neste fim 
de semana o espetácu-
lo de dança “Nos Ca-
minhos da Floresta…  
Olhai os Lírios do Cam-
po”, no Teatro Metrópo-
le. O espetáculo infantil 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, promoverá ofi-
cinas sobre a elaboração 
do Plano Municipal de 
Gerenciamento Integrado 
de Resíduos Sólidos (PM-
GIRS), nesta semana em 
diversos locais da cidade.  
As oficinas fazem parte 
de uma etapa importante 
no processo de elaboração 
do Plano. Ao participar, a 
população pode discutir as 
propostas e sugerir possí-
veis soluções que garan-
tam a qualidade do servi-

Nessa semana acontecerá 
a reabertura do Parque do 
Trabiju. O evento contará 
com a presença dos alunos 
da Escola Municipal Pro-
fª Ruth Azevedo Romeiro 
e  alunos do Projeto de 
Educação Ambiental Casa 
Verde, além de membros 
do Conselho Gestor do 
Parque do Trabiju. O par-
que estava fechado desde 
agosto para realização de 
reformas.
A reforma foi feita com re-
curso da Câmera de Com-
pensação do Estado de 
São Paulo, que foi usado 
para a transformação da 
guarita em um alojamen-

Os alunos da turma do 
ETIM - Ensino Técnico 
Integrado ao Médio - (Me-
cânica) da ETEC João Go-
mes de Araujo criaram um 
projeto de rampa para o 
caminhão de carregamento 
de animais do Abrigo Mu-

ocorre às 16h e o adul-
to às 20h. Os ingres-
sos podem ser adquiri-
dos na sede da escola de  
dança ou na bilheteria do 
teatro uma hora antes do 
espetáculo, por R$ 20,00 
a meia-entrada e R$ 40,00 
a inteira. A faixa etária é 

ços referentes ao manejo 
dos resíduos sólidos no 
município. Os encontros 
são abertos à toda popu-
lação, bem como a profis-
sionais da área dos setores 
industriais, caçambeiros, 
setores da construção ci-
vil, cooperativas, associa-
ções e todos os geradores 
de resíduos.
No dia 12, a oficina acon-
teceu no Centro Comuni-
tário do Castolira, às 14h; 
no dia 13, aconteceu no 
CEU das Artes, às 9h, e no 
Auditório da Prefeitura, às 
18h. O PMGIRS é um ins-

to para pesquisadores e a 
construção de uma sala de 
pesquisa. 
No dia será realizada a 
inauguração da sala de 
pesquisa, local prepara-
do para receber grupos de 
estudantes e interessados 
em trabalhar nos estudos 
e projetos relacionados ao 
parque. 
Os alunos presentes pode-
rão participar de uma aula 
experimental com o convi-
dado Júlio Cesar Voltolini, 
no qual terão a oportunida-
de de vivenciar a natureza 
presente no parque, estu-
dando sobre as condições 
e espécies de sua fauna e 

nicipal de Animais, para o 
projeto Gentec. Esse pro-
jeto foi feito em parceria 
com a Tenaris Confab, que 
está realizando a produção 
da rampa.
             Essa rampa será usa-
da para colocar animais de 

livre. A Escola de Dança 
Dilma Gama se localiza na 
Avenida Félix Guizard Fi-
lho, 909, no bairro Belém. 
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, Centro.
Mais informações pelo te-
lefone: 3624-8695.

trumento de planejamento 
estratégico municipal que 
contempla as diretrizes e 
ações para o manejo am-
bientalmente adequado e 
sustentável dos resíduos 
sólidos. Ele deverá apre-
sentar o diagnóstico da 
situação atual do sistema 
assim como as diretrizes, 
programas, projetos e 
ações para um horizonte 
de 20 anos. Quem estiver 
interessado em participar 
pode enviar uma sugestão 
por meio do site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
pmgirs.asp. 

flora.
Júlio César Voltolini é 
doutor em Biologia Ve-
getal pela UNESP de Rio 
Claro, mestre em Zoologia 
pela USP e biólogo pela 
UFSC. Membro do Conse-
lho Científico da Socieda-
de de Ecologia do Brasil, 
atualmente trabalha como 
professor na Unitau.
Quem estiver interessa-
do em visitar o Parque do 
Trabiju, precisa entrar em 
contato com o Departa-
mento de Meio Ambiente 
pelo telefone 3245-1494 
ou pelo e-mail contatotra-
biju@pindamonhangaba.
sp.gov.br. 

grande porte no caminhão 
de transporte e poderá ser 
usada em diversos mo-
delos de caminhões. No 
projeto, os alunos preza-
ram pela mobilidade e fa-
cilidade para se lidar com 
a rampa, já que este é um 
objeto pesado. A instala-
ção no Abrigo será feita 
na próxima semana, após 
a finalização da produção. 
Esse foi o projeto escolhi-
do pela empresa para ser 
produzido, entre outros 
que foram elaborados pe-
los alunos de mecânica.
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Curiosidades

A anta brasileira

O maior mamífero do planeta é a baleia azul, que atinge 33 metros de comprimento 
e pode pesar até 130 toneladas. Já entre os animais terrestres, o elefante africano 
é o maior, podendo pesar até 8 toneladas e alcançar 4 metros de altura. Mas você 
sabe qual animal lidera o ranking entre os mamíferos terrestres do nosso país? A 
anta brasileira aparece no primeiro lugar dessa lista. Ela mede em média 1,10 me-
tros de altura e, curiosamente, o comprimento da fêmea, 2,20 metros, é um pouco 
maior do que o macho que mede 2 metros. No Brasil, o animal, que chega a pesar 
cerca de 300 quilos, é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal. A 
anta brasileira também é encontrada em outros países, como Colômbia, Venezuela, 
Argentina e Paraguai. Apesar da tromba que lembra de um elefante, a anta não tem 
relação com o grandalhão. Na verdade, ela é “parente” de burros, cavalos, rinoce-
rontes e zebras. As antas são herbívoras e têm hábitos primordialmente noturnos, 
porém realizam atividades durante o dia. O animal, que também é conhecido como 
tapir, costuma freqüentar zonas ricas em água e também é um ótimo nadador.
***
Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura 
chamada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla es-
timulação dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas 
localizadas na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular 
e, essa região funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os co-
nes e bastonetes uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles 
estimulando-os novamente.

Humor

Duas senhoras idosas estavam tomando o café da manhã numa lanchonete e Ester 
notou alguma coisa engraçada na orelha de Mabel e disse:
- Mabel, você sabe que está com um supositório na sua orelha esquerda!
E a Mabel respondeu:
- Eu tenho um supositório na minha orelha?
Ela puxou o supositório, olhou pra ele e então disse:
- Ester estou muito feliz que você tenha visto. Agora eu acho que sei onde encontrar 
o meu aparelho auditivo.
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha muita 
sorte de ser menina, porque nos mulheres sabemos fazer algo muito especial e disse:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
O sujeito entra em casa, completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem 
furioso grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel da agên-
cia matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se lembra?

Mensagens

Desafio na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que 
os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se 
preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerante 
eram devolvidas a loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas 
e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, 
porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A energia solar e eólicas é que realmen-
te secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham 
sido dos seus irmãos mais velhos e não precisavam compras roupas novas. Quan-
do embalávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, 
para protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco 
séculos pra começar a se degradar. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés 
de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de 
papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizza-
ria mais próximas. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente no 
nosso tempo, você tem toda razão!

Pensamentos, provérbios e citações

As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não tem pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunça. 
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
Que seja feita a vontade de Deus.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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.

Cinco ações que devem ser evitadas em 2017
* por Christian Barbosa

 
Ao fim de cada ano, realizo uma pesquisa com funcionários de empresas de todo o Brasil para 
avaliar quais foram as coisas que mais impactaram na produtividade ao longo do período. O ob-
jetivo é enxergar quais foram os vilões do tempo e mostrar como é possível mudar esse cenário 
no ano seguinte. Afinal, muitos não reparam, mas simples ações são capazes de transformar o 
dia a dia das pessoas.
 
Por isso, resolvi destacar quais foram os principais problemas citados em 2016 e dar dicas que 
vão ajudar a mudar esse padrão de comportamento. Confira:
 
Excesso de redes sociais - Muitas vezes, a pessoa está trabalhando, produzindo algo importante, 
e surgem alertas no celular e no computador a todo instante, pois fica conectada a diversas redes 
o dia inteiro. Quem deseja ter um ano mais produtivo, precisa diminuir o volume de acesso. Não 
é necessário parar de usar, basta se desligar de grupos e conteúdos irrelevantes e focar no que é 
importante;
 
Descontrole do tempo e das finanças - Quem não aprende a controlar o tempo e as finanças, fica 
com a sensação de que tudo está passando rápido demais e de que o dinheiro não é suficiente. 
Para mudar isso, é preciso aprender a controlar a agenda, com as atividades e compromissos 
organizados, de forma que seja possível priorizar o que é realmente importante. Deixar tudo na 
cabeça ou anotado em um pedaço de papel faz com que a pessoa perca o controle da organização, 
o que dá a sensação de correria;
 
Medo – Esse foi um ano em que as pessoas demonstraram estar mais receosas, afinal, não foi fa-
vorável para a economia e os índices de desemprego estão altos. Infelizmente, não conseguimos 
extinguir a sensação de medo da nossa vida, mas é possível aprender a lidar com isso. Aqueles 
que têm projetos em mente e que querem tirá-los do papel precisam aprender a elaborar um 
planejamento e estudar muito sobre o que desejam fazer. Com isso, a capacidade de decisão é 
ampliada e, consequentemente, o medo diminui. Esteja preparado para enfrentar os obstáculos 
com confiança;
 
Falta de rotina – Alguém sem hábitos planejados não tem tempo para realizar as atividades pes-
soais. Estabeleça uma agenda com um tempo dedicado às suas ações, como praticar um esporte 
ou ler um livro. Quando você cria uma rotina, surge a sensação de evolução, pois começa a 
colocar no seu tempo as coisas que realmente gosta de fazer;
 
Muitas promessas – Em dezembro, as pessoas costumam fazer diversas promessas, no entanto, 
grande parte não sai do lugar. Aprenda a selecionar apenas as metas que são realmente importan-
tes e escolha, no máximo, três delas para colocar em prática. A partir disso, elabore um plano de 
ação eficiente, para colocar as promessas na rotina ao longo do ano e ter a sensação de evolução, 
não apenas de uma correria frenética;
 
Além de ficar atento a todas essas ações, entenda que só é possível ter um ano melhor ao apren-
der a trocar promessas por realizações. Para isso, é preciso criar um plano de ação eficiente, com 
estratégias que ajudem a definir metas com mais clareza e engajamento. É possível fazer com 
que 2017 não seja apenas um ano de promessas esquecidas, basta elaborar um verdadeiro plano 
de transformação da rotina.
 
*Christian Barbosa - Maior especialista no Brasil em administração de tempo e produtividade, 
é CEO da TriadPS, empresa multinacional especializada em programas e consultoria na área de 
produtividade, colaboração e administração do tempo. Ministra treinamentos e palestras para as 
maiores empresas do país e da Fortune 100. Autor dos livros “A Tríade do Tempo”; “Você, Dona 
do Seu Tempo”; “Estou em Reunião”; co-autor do “Mais Tempo, Mais Dinheiro”; e “Equilíbrio 
e resultado – Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer?”. Sua mais recente obra: “60 
Estratégias práticas para ganhar mais tempo”.
www.triadps.com.br e www.maistempo.com.br
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Festival de Verão 2016 com 
diversos ritmos em Caraguá

O Festival de Verão 2016, 
promovido pelo Governo 
Municipal de Caraguá, já 
tem uma programação de-
finida para o período de 
27 a 31 de dezembro. As 
atrações vão do pop rock 
ao jazz e prometem agitar 
a Praça da Cultura, a partir 
das 19h30.
 Diversos shows musicais 
compõem a programação. 
Entre os grupos convi-
dados estão Jota Quest, 
Banda Malta, Monobloco, 
A Cor do Som, Dado Villa
-Lobos e Marcelo Bonfá 
em Legião Urbana XXX 
anos, Instinto Animal, 
Joe Tenta, Acoustic Rock, 
além de grupos locais 
como a Banda Jovem, Jazz 
Combo, Orquestra Sinfô-
nica & Russo e o grupo de 
Chorinho.
A primeira banda a tocar 
no dia da abertura (27), 
será Lady Rock, às 19h30, 
que formada em 2008, 
iniciaram a partir de um 
projeto cultural na cidade 
de Tremembé-SP. Hoje a 
banda é composta Fabiana 
Oliveira (Vocal), Brunaum 

da Cruz (Guitarra Solo), 
Iury Rodrigues (Guitar-
ra Base), Paulo Cardoso 
(Baixo), Fabio Alexandre 
(Percussão) e Joel Oliveira 
(Bateria).
 Inicialmente tocando em 
eventos e festivais da re-
gião, contava com um re-
pertório quase total de co-
vers de clássicos do rock 
nacional e internacional. 
Mais tarde se tornaram in-
dependente, buscaram no-
vos rumos, e conquistaram 
respeito e admiradores na 
região do Vale do Paraíba, 
e até mesmo fora do Esta-
do de São Paulo.
 A segunda apresentação 
da noite, às 20h40, será 
da Caraguá Jazz Combo, 
que conta com um repertó-
rio de clássicos da música 
instrumental, desde o Jazz 
das Big Bands até ritmos 
atuais. Formada pelos mú-
sicos Bartolomeu Vaz no 
Piano, Roberto Beleza no 
contrabaixo, Daniel Carlo-
ta na Guitarra, David Oli-
veira no Trombone, Dudu 
Quirino no Trompete, Es-
tevão Corcioli na bateria, 

Rildo no Sax Tenor e Vini-
cius Andrade no Sax Alto.
 O show principal da noi-
te será do Monobloco, às 
22h. O grupo é consagra-
do por incorporar diver-
sos ritmos e estilos mu-
sicais à batida do samba. 
O Monobloco foi ideali-
zado em 2000, pelos in-
tegrantes da banda Pedro 
Luís, Mário Moura, C.A.  
Ferrari, Sidon Silva e Cel-
so Alvim.
 O repertório eclético vai 
das marchinhas tradicio-
nais de João Roberto Kelly 
ao samba de Cartola e Cla-
ra Nunes, passando pelo 
xote de Alceu Valença, o 
forró de Luiz Gonzaga, 
o funk de MC Leonardo, 
até canções de Paralamas 
do Sucesso, Raul Seixas e 
Tim Maia.
A mistura inusitada tam-
bém está presente na ba-
teria. Aos tradicionais 
instrumentos de escola de 
samba - como cavaco, re-
pique, tamborim, choca-
lho, surdo e agogô - foram 
incorporados à batucada 
um baixo e uma guitarra.

Polo de Moda de Paraibuna 
promove “Bazar Social” com 
produtos a preços populares

A Diretoria de Bem Estar 
Social, por meio do Polo 
de Moda do Município 
iniciou nesta segunda-fei-
ra (05) um “Bazar Social” 
com diversas peças artesa-
nais produzidas pelas alu-
nas da Escola do Polo de 
Moda. O bazar segue até 
acabar o estoque. Horário 
de funcionamento das 09 
às 16h, na Rua Major Soa-
res, 124, no Centro.
     Estão à venda produtos 
como: bonecas de pano, 
enfeites e peso para portas, 
panos de prato, chinelos 
com pedrarias, porta joias, 
artigos de natal, dentre ou-
tros itens a preços popula-

res.
     Segundo os organizado-
res, a renda do bazar será 
revertida ao próprio Polo 
de Moda para aquisição de 
novos materiais, consertos 
de equipamentos, manu-
tenção das máquinas de 
costura, e demais necessi-
dades do setor.
     A professora do Polo Re-
gional da Escola de Moda, 
Maria Eliete Gomes, ex-
plica a importância do ba-
zar e dos cursos oferecidos 
pela instituição. “As peças 
feitas por nossas alunas 
são de ótima qualidade e 
representam uma gran-
de satisfação para elas. É 

muito gratificante você ver 
pessoas que entram aqui 
sem nenhum conhecimen-
to e depois montam seus 
próprios ateliês de costura, 
conquistando uma impor-
tante fonte de renda, além 
da melhoria na qualidade 
de vida e na auto estima”, 
enfatiza.     Eliete conclui, 
testemunhando alguns ca-
sos interessantes. “Teve 
uma aluna que conseguiu 
vender bonecas artesanais 
para pessoas que moram 
nos Estados Unidos e no 
Japão; outras alunas che-
gam aqui com depressão 
e, com o passar do tem-
po, ficam com uma saúde 
melhor, isto se justifica 
pelos cursos serem vistos 
como excelentes terapias 
ocupacionais; além dis-
so, mostramos a todas as 
participantes que elas são 
pessoas especiais e mere-
cem sempre todo o nosso 
carinho e atenção”, afirma.
     Para mais informações 
sobre o “Bazar Social” e 
os cursos disponibilizados 
pelo Polo de Moda, entre 
em contato pelo telefone: 
3974-3360.

Oficinas Culturais de Ilhabela 
fazem últimas apresentações 

em 2016
A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Cultura, e a Fundaci (Funda-
ção Arte e Cultura de Ilhabela) informam o encerramento das oficinas culturais 
de 2016 com muita música e outras oficinas. Todas as apresentações serão na 
quadra do novo Centro Cultural da Vila (antiga escola Gabriel).
Já no sábado (10/12) é a apresentação das oficinas da Bamif (Banda Marcial de 
Ilhabela), às 20h. Em seguida às 21h a Orquestra Jovem faz a sua apresentação. 
As oficinas de violão e as do Projeto Guri farão a sua apresentação de no domin-
go (11/12) às 19h e às 20h respectivamente.

Confira a programação:
10/12 – Sábado
Oficinas da Bamif – 20h
Orquestra Jovem – 21h
Local: Quadra do Centro Cultural da Vila (antiga E.E. Gabriel Ribeiro dos San-
tos)

11/12 – Domingo
Oficinas de Violão – 19h
Oficinas do Projeto Guri – 20H
Local: Quadra do Centro Cultural da Vila (antiga E.E. Gabriel Ribeiro dos San-
tos)
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Prefeitura de Tremembé
realiza 2º natal com entrega

de presentes aos alunos

Tremembé abre processo
seletivo com 179 vagas 

na área da educaçãoCiretran é assaltada em 
Tremembé

Taubaté é tricampeão 
da Liga Nacional de 

Handebol

Prefeitura de Taubaté
abre 240 vagas para cursos 
na área da beleza e culinária

A Prefeitura Municipal de 
Tremembé através das se-
cretarias de Ação Social 
e Educação realizou nos 
dias 05, 06, 07 e 08 de 
Dezembro o segundo ano 
de entrega de brinquedos 
aos alunos da educação 

A Prefeitura de Tremembé 
está com inscrições aber-
tas para um processo sele-
tivo na área da educação. 
O processo foi aberto nesta 

A Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran) de 
Tremembé foi assaltada na 

O Taubaté conquistou 
neste domingo, dia 11, 
o tricampeonato da Liga 
Nacional de Handebol ao 
vencer o Pinheiros por 26 
a 20, fora de casa. É a ter-
ceira vez que o time ganha 
a competição, 2013, 2014 

A Prefeitura de Taubaté 
está com 240 vagas para 
cursos gratuitos na área da 
beleza e de culinária. As 
aulas acontecerão no pré-
dio revitalizado em que já 
funciona a Ametra, e tam-
bém a Escola do Trabalho, 
à Avenida Armando Salles 
de Oliveira, 284, Centro.
Para o Polo da Beleza es-
tão disponíveis 200 vagas, 
sendo 40 por curso: mani-
cure, maquiagem, depila-
ção, design de sobrancelha 
e assistente de cabelei-
reiro.  A carga horária de 
cada curso é de 60 horas.

infantil e fundamental l 
das escolas Centro Educa-
cional Antônio de Barros 
II, EMEF Comendador 
Teixeira Pombo, EMEI 
Nair de Mattos Queiroz 
e EMEF Maria Dulce D. 
Paiva. Ao todo, cerca de 

quinta-feira (8) e está com 
179 vagas abertas para 
sete cargos diferentes.
As inscrições têm taxa en-
tre R$ 20 e R$ 50 e podem 

madrugada desta segunda-
feira (12). Ao menos um 
criminoso invadiu o local 

e 2016. No ano passado, os 
taubateanos ficaram com o 
vice, perdendo a final para 
o próprio Pinheiros.
Na final deste domingo, 
o destaque foi o goleiro 
João, do Taubaté, que fe-
chou o gol. Ele chegou ao 

No dia 14 de dezembro 
as inscrições são para os 
que nunca frequentaram 
o Polo, e no dia 15 para 
qualquer interessado. Para 
se inscrever é preciso ter 
no mínimo 18 anos e apre-
sentar cópias do RG, CPF 
e comprovante de endere-
ço.
Padaria Artesanal – A ins-
crição para o curso de Pa-
daria Artesanal será aberta 
no dia 16 de dezembro, e 
serão oferecidas 40 vagas 
para interessados com ida-
de a partir de 18 anos. As 
aulas terão início em janei-

3.645 crianças receberam 
presentes.
Além dos brinquedos e 
lanches entregues aos alu-
nos, as crianças também 
tiveram a ilustre visita do 
Papai Noel levando muita 
alegria e surpresas.

ser feitas pelo site da em-
presa que organiza a prova 
até dia 22 de dezembro.
As vagas disponíveis são 
para inspetor de alunos, 
auxiliar de desenvolvi-
mento infantil, merendei-
ro, oficial de escola, secre-
tário, intérprete de libras e 
professor em nove espe-
cialidades.
Os salários variam de R$ 
880,00 a R$ 2.974,34, de 
acordo com o cargo pre-
tendido pelo candidato. As 
provas objetivas e práticas 
serão aplicadas no dia 8 de 
janeiro de 2017, em locais 
e horários que serão divul-
gados pela prefeitura.

e furtou equipamentos da 
unidade. Ninguém foi pre-
so.
De acordo com os funcio-
nários da unidade, foram 
levadas uma câmera e uma 
parafusadeira. O órgão foi 
encontrado com móveis 
revirados e precisou ficar 
fechado durante a manhã 
desta segunda.
A Ciretran – ligado ao De-
partamento Estadual de 
Trânsito - informou que 
o atendimento ao público 
será normalizado durante 
o período da tarde.

clube para esta temporada 
como terceiro goleiro, mas 
tornou-se titular depois da 
ida de Maik para o Catar. 
Os taubateanos venceram 
o campeonato de forma 
invicta com 12 vitórias em 
12 jogos.

ro de 2017, com turmas de 
manhã e à tarde.
Essa é uma ótima opor-
tunidade de conseguir se 
qualificar para o mercado 
de trabalho, ganhar uma 
renda extra ou até mesmo 
montar o seu próprio ne-
gócio. No curso, os alunos 
aprendem a confeccionar 
pães, bolos, pizzas, biscoi-
tos, etc.
O horário de atendimen-
to é das 8h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30. Mais 
informações podem ser 
obtidas no telefone: 3625-
5060.

Chamamento público para 
comercialização no Mercado 

Municipal de Peixes

A Prefeitura Municipal 
de Ubatuba, por meio da 
Secretaria de Agricultu-
ra, Pesca e Abastecimen-
to (SMAPA), convoca os 
pescadores artesanais e 
comerciantes usuários do 
Mercado de Peixe e de-
mais pescadores artesanais 
do município interessados 
em comercializar nesse 
mercado a fazerem seu ca-
dastro ou recadastro.
Para isso, é necessário 
comparecer pessoalmente 
junto à Secretaria Munici-
pal de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento ou à Ad-
ministração do Mercado 
de Peixe entre os dias 2 de 
janeiro e 28 de fevereiro 

de 2017, no horário das 8 
às 12 horas e das 14 às 18 
horas, munidos das cópias 
simples e originais para 
conferência dos seguintes 
documentos:
– Carteira de pescador do 
MAPA
– Título da embarcação 
(RGP) cadastrada no mu-
nicípio
– Carteira de identidade
– CPF
– Comprovante de resi-
dência
– Carteira de saúde ou 
atestado de saúde ocupa-
cional atualizados
– Comprovante de regis-
tro no IBAMA atualizado 
(CTF Cadastramento Téc-

nico Federal)
– Comprovante de paga-
mento do alvará de funcio-
namento do box no merca-
do referente a 2016 (atuais 
usuários)
– 1 foto 3×4
No caso do cadastro ou 
recadastro de ajudantes, é 
preciso trazer os seguintes 
documentos:
– Carteira de Identidade
– CPF
– 1 foto 3×4 (atualizada)
– Carteira de saúde ou 
atestado de saúde ocupa-
cional 2016/2017
Mais informações podem 
ser obtidas junto à SMA-
PA pelo telefone: (12) 
3833-3500.


