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A GAzetA dos Municípios

Anna e Saulo fazem
apresentação gratuita

no Pátio Pinda

Saneamento no Bairro 
das Paineiras em

Redenção da Serra

Eleita a nova diretoria da AVLA

Público poderá curtir po-
cket show de uma das du-
plas sertanejas mais famo-
sas da região
Para completar a pro-
gramação de fim de 
ano do Shopping Pátio  
Pinda, o centro de com-
pras e lazer recebe nes-
te domingo (18), às 19h, 
mais um show da dupla 
Anna e Saulo. A apresen-
tação dos artistas, naturais  
da cidade de Cruzeiro 
(SP), acontecerá na Praça 
de Alimentação do empre-

No sábado, dia 10 de de-
zembro de 2016, aconte-
ceu a entrega do Projeto 
de Saneamento que be-
neficiará a comunidade 
do Bairro das Paineiras 
em Redenção da Serra. 
O Projeto foi elaborado 
pelos alunos do Curso de 
Engenharia Civil do 3°, 8° 
e 10° semestre sobre a su-
pervisão dos Professores 
Fabrício e Nilton, também 
funcionários do DAEE, 
Sergio Almeida e Assis. 
Esse último que levou a 
proposta à faculdade, um 
dos idealizadores do pro-

Maria Marlene Nascimen-
to Teixeira Pinto - Mem-
bro Titular da Academia 
Taubateana de Letras, 
ATL, Vice-Presidente da 
Academia  Valeparaibana 
de Letras e Artes, AVLA, 
e Presidente Honorário 
da Academia de Letras da 
Faculdade Anhanguera, 
ALFA.
Eleita a nova diretoria da 
AVLA
    A Academia Valepa-
raibana de Letras e Artes, 
AVLA, fundada em 24 de 
março de dois mil e um, no 
auditório da OAB - Tauba-
té, teve como primeiro 
Presidente o escritor Cid 
Maomé.
     Ao longo dos anos, a 
AVLA tem promovido 
concursos literários, peças 
teatrais, exposições artísti-
cas, saraus, chás literários 
e lançamentos de livros.
     A AVLA é uma acade-
mia regional que abrange 
o universo das Letras e Ar-
tes. Os slogans da AVLA 
foram criados pelo atual 
Presidente Alberto Mazza: 
“Academia Valeparaibana 

endimento.
Sobre a dupla
Anna e Saulo contam 
com mais de 1 milhão de 
fãs no Facebook e quase  
100 mil seguidores no 
Instagram. O canal oficial 
do Youtube tem 150 mil 
inscritos, com 11 milhões 
de visualizações no vídeo 
mais famoso: Os Anjos 
Cantam & Counting Stars 
ft. Luana Camarah.  
A dupla já fez mais de 160 
shows em 16 estados, com 
três mashup famosas, que 

jeto. Os alunos tiveram 
um trabalho grande, foram 
09 meses onde eles reali-
zaram:*Diagnóstico do 
problema;*Levantamento 
topográfico;*Projeto topo-
gráfico junto com a Carta 
topográfica; * Memorial 
de calculo da tubulação e 
dos poços de visita; * Or-
çamento de proposta de 
estação de tratamento de 
esgoto. Foi apresentado 
três soluções de tratamen-
to: ETE anaeróbica, lagoa 
australiana e fossa sép-
tica. Foi sugerido a ETE 
anaeróbica. O projeto foi 

de Letras e Artes, um jei-
to novo e autêntico de se 
fazer Cultura no vale” “É 
assim que se faz Cultura!”
     No dia 03 de dezembro, 
na Câmara Municipal de 
Taubaté, às 18h, foi eleita 
e empossada a nova dire-
toria que atuará por dois 
anos, não deixando de lado 
o seu objetivo primordial 
que é incentivar novos ta-
lentos, nos campos das ar-
tes e das letras.
     Para abrilhantar o even-
to, houve a exibição de nú-
meros musicais e danças. 
     Foram apresentados, ao 
público presente, os com-
ponentes da nova gestão 
que têm como prerrogati-
va dar continuidade ao tra-
balho da diretoria anterior. 
                  Chapa Rarida-
de Cultural AVLA - Biênio 
2017 - 2019
Diretoria Executiva
Presidente: Luís Roberto 
da Silva (Alberto Mazza)
Primeiro Vice: Maria Mar-
lene Nascimento Teixeira 
Pinto
Segundo Vice: Raimundo 
Nonato Pereira da Silva 

contabilizam 40 milhões 
de acessos só no Face-
book: Nocaute - Just the 
Way You Are, Os Anjos 
Cantam & Counting Stars 
ft. Luana Camarah e Cê 
Que Sabe & Where Is The 
Love. 
Eles também já par-
ticiparam de diversos 
programas de rádio e 
TV, como programa da  
Xuxa e Eliana, revistas, 
blogs e jornais; além de te-
rem gravado uma música 
para o instituto Neymar. 

entregue ao Presidente da 
Associação de Moradores 
e Amigos por uma Pai-
neira Sustentável – AMA-
PUPS, Sr. Alexandre e 
uma cópia a Sr Nelma, 
Secretária de Agronegó-
cio e Meio Ambiente do  
Município. Esse traba-
lho foi uma parceria da 
AMAPUPS, Faculdade 
Anhanguera de Taubaté, 
Secretaria Municipal de 
Agronegócio e Meio Am-
biente, Governo Munici-
pal e ONG Eco Vital.s.
Governo Municipal de Re-
denção da Serra

(Ray Nonato)
Secretária Geral: Angelica 
Maria Villela Rebello San-
tos
Secretária Adjunta: karina 
Pereira Issamoto
Tesoureira Geral: Maria 
de Lourdes Abreu (Lour-
des Abreu)
Tesoureiro Adjunto: Da-
niel Domingues Ribeiro
Diretoria Conselho Fiscal
Presidente:  Alda Lopes de 
Oliveira Rezende
Primeiro Cons. Fiscal: 
Vanda Gouvea Fenner
Segundo Cons.Fiscal: 
Adilson Barbosa
Terceiro Cons.Fiscal: Be-
nedito Moreira Bahia
Primeiro Suplente: Maria 
de Lourdes Pereira Ribei-
ro
Segundo Suplente: Dolo-
res Russo
Diretoria do Conselho 
Consultivo e Deliberativo
Presidente: Alexandrina 
Ferreira Alves (Lixa Palo-
sa)
Secretária: Silvia Simões 
Cara (Silvinha Simões)
Primeiro Conselheiro: Cé-
lia Aparecida Marques da 
Silva (Celinha Marques) 
Segundo Conselheiro: 
José Castellini da Silva
Terceiro Conselheiro: Te-
resa de Moura Ferreira
     Espera-se que a Aca-
demia  possa expandir as 
suas  atividades, a partir 
do ano 2017, utilizando-se  
de  recursos para aprimo-
rarem e diferenciarem  o 
seu trabalho, e não deixan-
do de se irmanar às aca-
demias sediadas no vale, 
com intuito de disseminar 
a cultura artística e literá-
ria entre os jovens.
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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 
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.

 Extrato da Lei nº 1.067 – de 14 de dezembro de 2016.

 “Institui o “Dia do  Evangelismo” no calendário de eventos oficiais na âmbito mu-
nicipal  e dá outras providências” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se 
disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av 
XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600.

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

Tel: (12) 3676-1600

Novas lixeiras para a 
zona rural de

Redenção da Serra

Convite especial para 
as crianças e familiares 
de Redenção da Serra

A Prefeitura Municipal 
de Redenção da Serra 
está instalando algumas 
unidades de lixeira novas 
na Zona Rural do Muni-
cípio. São lixeiras em tí-
tulo de teste. Foram con-
feccionadas 04 unidades 
e estão sendo colocadas 

O Centro de Referência 
de Assistência Social em 
conjunto com a Secreta-
ria Municipal de Cultura 
e Turismo convidam todas 
as crianças a participa-
rem do EVENTO RES-
GATANDO A CRIANÇA 

em pontos estratégicos. A 
administração municipal 
vai avaliar a eficácia e, se 
aprovada será confeccio-
nada novas unidades no 
próximo ano.
Uma parceria da Secre-
taria de Agronegócio e 
Meio Ambiente, Secreta-

acontecerá no dia 17 de 
Dezembro a partir das 13h 
na Praça em frente ao Cen-
tro de Saúde.
Neste dia dedicado as 
crianças teremos Palhaço, 
Pintura de rosto, Brinque-
dos infláveis ,pipoca e al-

ria de Saúde e Secretaria 
de Obras.
Governo Municipal de Re-
denção da Serra
Administração: Firme e 
Transparente.
Fonte: Secretaria Muni-
cipal de Agronegócio e 
Meio Ambiente

godão doce!
Venha e vamos nos diver-
tir?!
Realização 
Nova Geração
Prefeitura do Município 
de Redenção da Serra.
Governo Municipal
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Festivais de Skate e de
Ginástica Artística e Rítmica 

são destaques do fim de
semana em Taubaté

Secretaria de Educação de 
Taubaté anuncia férias escolares

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, realiza 
eventos esportivos de en-
cerramento de algumas 
modalidades em 2016 nes-
te final de semana.
No sábado, dia 17, acon-
tece o Festival de Skate, 
a partir das 8h, no Skate 
Plaza.  O evento receberá 
os alunos do projeto sócio 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté informa que o 
período de férias escolares 
tem início nesta terça-fei-
ra, dia 13, e vai até o dia 2 
de fevereiro de 2017.
Na Educação Infantil, o 
atendimento será conti-
nuado em 45 polos, para 
que os pais que trabalham 
possam deixar as crianças 
em um espaço seguro e 
planejado para recebê-los 
no período entre os dias 14 
de dezembro a 1º de feve-
reiro de 2017. Os pais fo-
ram consultados e os que 
demonstraram interesse já 
deixaram o nome nas uni-
dades escolares.
O cronograma do Ensino 

esportivo, ligado à moda-
lidade, e os mesmos terão 
a oportunidade de colo-
car em prática tudo o que 
aprenderam junto a pro-
fessores, pais, familiares e 
amigos. O Skate Plaza fica 
na avenida Vereador Rafa-
el Braga, s/n, no Centro.
Ginástica: O Ginásio 
Monteiro Lobato recebe 
também no sábado, das 

Fundamental estabelece 
Conselho de Classe, dia 
14, Reunião de Pais, dia 
15 e a Semana de Recupe-
ração Final, de 16 a 23 de 
dezembro.
Em relação às matrículas, 
os interessados devem 
comparecer ao Plantão da 
Secretaria de Educação: as 
segundas, quartas e sextas, 
das 8h às 11h e às terças 
e quintas, das 14h às 17h, 
munidos de xerox de certi-
dão de nascimento, xerox 
comprovante de endereço 
atual e em nome do res-
ponsável, RG do respon-
sável. Os responsáveis por 
crianças de Berçários I e 
II  e Maternal I devem re-

18h às 21h30, o Festival 
de Ginástica Artística e 
Rítmica. O evento mar-
cará o encerramento das 
atividades de 2016, com 
a apresentação de cerca 
de 200 alunas, comanda-
das pela professora Renata 
Enrietti. O ginásio Mon-
teiro Lobato fica na aveni-
da Charles Schneider, s/n, 
no bairro Vila Costa.

alizar cadastro de interesse 
de vagas e aguardar conta-
to, conforme disponibili-
dade.
Para transferência entre 
unidades da rede munici-
pal de ensino, os responsá-
veis devem realizar a ma-
trícula na escola em que 
foi encaminhado e solici-
tar, entre 3 e 10 de janeiro 
de 2017, o “estudo para 
transferência” que será 
atendido mediante a capa-
cidade de cada unidade.
Para renovação, os respon-
sáveis devem comparecer 
na unidade escolar para 
manifestar interesse em 
renovar a matrícula para 
2017.

Balcão de Empregos de 
Taubaté oferece 20 vagas 
de contratação imediata

O Balcão de Empregos de 
Taubaté está com 20 vagas 
disponíveis de vendedor 
interno para contratação 
imediata. Para concorrer 
a uma vaga é preciso ter 
experiência comprova-

da de 6 meses na função, 
Ensino Médio completo, e 
se apresentar pessoalmen-
te no Balcão, munido de 
currículo, das 8h às 15h, 
preferencialmente, nesta 
quarta-feira, 14 de dezem-

bro. As entrevistas aconte-
cerão na quinta-feira, dia 
15. O serviço funciona no 
piso superior da Rodoviá-
ria Velha, que fica na praça 
Dr. Barbosa de Oliveira, s/
nº, Centro.

7 dicas para proteger seu cão dos fogos de artifício
O zootecnista e especialista em comportamento animal, Renato Zanett,i alerta para 
os devidos cuidados com os cachorros nesta época do ano
 O fim do ano está chegando e com ele a famosa queima de fogos. Quem é 
que não gosta de ver o céu colorido e iluminado na virada do ano, não é mesmo? 
Bom, nós humanos gostamos, mas seu cachorro pode não ficar tão a vontade assim 
perto dos barulhos ensurdecedores dos rojões.
 Muitos acreditam que é por conta da audição mais aguçada, mas é um mito. 
Segundo o zootecnista Renato Zanetti, baseado em dados publicados no livro Ani-
mal Welfare, de 2011, os fogos são ruins por desencadearem medo e ansiedade no 
animal. Para os cachorros, o barulho de explosão remete a um sinal de perigo ou um 
sinal de que algo de ruim vai acontecer com ele, e para que nada aconteça, ele tem 
que correr.
 Pensando no bem-estar dos pets, o zootecnista e especialista em comporta-
mento animal, Renato Zanetti, listou algumas dicas para acalmar seu cão e protegê
-lo dos fogos de artifício.
 1- Deixe o ambiente mais seguro, retirando objetos que possam cair sobre o 
cão ou que ele possa destruí-los e se machucar. Também deixe janelas e portões de 
acesso a rua fechados, para evitar eventuais fugas do cãozinho.
 2- Aumente a identificação de seu cão, caso ele venha a fugir por conta da 
fobia. Nesta época do ano, é muito comum cães fugirem de suas casas por conta 
do barulho excessivo dos fogos. As plaquinhas com o nome já são eficientes, mas 
nesses casos, é bom ter coleiras com o nome do cão e o telefone para contato.
 3- Ofereça suporte emocional a seu cão. Deixe-o em ambientes conhecidos 
e que tenha cheiros familiares. Facilite também o acesso aos locais onde ele já dor-
me, ou a procura de forma voluntária, como a casinha, a caixa de transporte, a cama, 
o quarto, etc.
 4- Se for preciso, abrace seu cachorro. Segundo a crença popular, abraçar ou 
pegar no colo seu cachorro causa ainda mais medo nele, mas não é bem assim que 
funciona. Assim como para os humanos, o abraço e o contato corporal relaxa e tira 
a tensão.
 5- Em casos EXTREMOS de fobia, procure um veterinário comportamen-
tal, pois quanto maior o nível de estresse de seu cachorro, menor é seu nível de 
aprendizado, e somente o médico, nesses casos, pode avaliar qual a melhor solução 
para seu cão passar por essa fase estressante.
 6- Treine seu cachorro de forma preventiva. Claro que, a idade ideal para se 
fazer isso é até os três meses de idade, quando o cão ainda está no período de socia-
lização, no entanto, nem todas as pessoas possuem conhecimento da importância 
desse adestramento. Nesses casos, procure um adestrador profissional, que poderá 
contribuir positivamente com a situação
 7- Informe a sua comunidade dos malefícios que os fogos de artifício fazem 
ao bem-estar dos cães e outros seres vivos que não entendem que o barulho exces-
sivo é uma forma de nós humanos comemorarmos uma coisa boa.
A técnica de amarar o cão com faixa funciona?
Criada na década de 1970, é uma prática que requer treino, pois simplesmente tran-
çar uma faixa em seu cão não vai fazê-lo ficar mais calmo, e talvez só o deixe mais 
irritado ainda, principalmente estando amarrado.
O motivo de se usar essa técnica está em seus benefícios relaxantes, e do toque em 
pontos específicos. É como a shantala, a massagem relaxante para bebês.
Já existem algumas roupinhas no mercado que prometem o mesmo efeito da técni-
ca, e são mais seguras, já que a faixa pode ser amarrada da forma errada e causar 
mais estresse em seu cão
 

Gabriela Reis: imprensa@noticiaexpressa.com.br
Tel.: (11) 2311-0494 / (11) 2311-0484

Time do Emprego abre inscrições em Jacareí
Objetivo do programa é oferecer oportunidade de qualificação
São Paulo, 12 de dezembro de 2015 – O Time do Emprego, programa estadual 
coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), está ins-
crições abertas para formação de duas turmas na cidade de Jacareí. São 40 vagas 
disponibilizadas para maiores de 16 anos que estão à procura de novas oportunida-
des no mercado de trabalho.
Os interessados podem se inscrever até 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira 
das 8h às 13h, no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, 839 
– Centro. É necessário apresentar CPF, RG, carteira de trabalho e o número do Pro-
grama de Integração Social (PIS) caso possua.
As aulas serão realizadas no mesmo local das inscrições. A primeira turma será 
iniciada em 16 de janeiro de 2017 e será realizadas as segundas e quartas-feiras, das 
8h30 às 12h30 e a segunda turma se inicia no dia seguinte (17/01) e será realizada 
as terças e quintas-feiras, das 8h30 às 12h30
Desde sua implantação, em 2001, mais de 52 mil pessoas passaram pelo programa 
em todo o Estado. O diferencial do Time do Emprego é a ajuda mútua existente 
entre os participantes, a troca de experiência e a procura conjunta por uma oportu-
nidade.
Como funciona: Durante 12 encontros, os facilitadores (como são chamados os 
orientadores de cada turma) apresentam técnicas de direcionamento ao mercado 
de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículo, dicas de com-
portamento em entrevistas, noções de empreendedorismo, apresentação pessoal, 
comunicação e expressão, entre outros conteúdos.

Time do Emprego em Jacareí

Inscrições: até 23 de dezembro de 2016
Local:  Atende Bem Trabalhador - Rua Barão de Jacareí, 839 – Centro/ Jacareí.
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 13h
Informações:  (12) 3952-1065
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Emprega Taubaté
garante mais de três 

mil vagas preenchidas 
na cidade

Secretaria de Planejamento 
promove palestra de

atendimento ao público 
para servidores de Taubaté

Sorteio de 1.536
apartamentos acontece 

nesta sexta-feira
em Pindamonhangaba

De janeiro de 2013 a no-
vembro de 2016 foram 
contratadas 3.159 pessoas 
da cidade através do Bal-
cão de Empregos. O Bal-
cão é uma política pública 
municipal, que visa à con-
tratação somente de pesso-
as do município, e faz par-
te do programa Emprega 
Taubaté.
Deste total de contrata-
ções, somente em 2016 fo-
ram inseridos no mercado 

Numa parceria entre a 
Prefeitura de Taubaté e o  
Senai, os funcionários da 
Secretaria de Planejamen-
to participaram de uma 
palestra que visa melhorar 
ainda mais o atendimen-
to aos munícipes. Com o 
tema “Atendimento  ao 
Público Interno e Exter-
no”, a palestra teve dura-
ção de  três horas, sendo  
proferida pela instrutora 

Acontece nesta sexta-fei-
ra (16), às 9h, no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira – “João do Pulo” 
-, o sorteio dos 1.536 apar-
tamentos do empreendi-
mento habitacional, de 
interesse social, “Bem Vi-
ver”, do Araretama.
Este empreendimento vai 
atender famílias de baixa 
renda, e será financiado 
pelos Programas ‘Minha 
Casa, Minha Vida’ e ‘Casa 
Paulista’.
Aberto à população, o sor-
teio vai seguir todos os 
procedimentos do Minis-

de trabalho 1.399 candida-
tos. No mesmo período o 
PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador), que 
tem como área de abran-
gência Taubaté e região, 
intermediou a contratação 
de 247 trabalhadores.
Além do Balcão de Em-
pregos e do PAT, o Em-
prega Taubaté também  
faz emissão de carteira, e 
totalizou 163.647 atendi-
mentos durante todos es-

de treinamento na área 
comportamental e terapeu-
ta de PNL (Programação 
Neuroliguística),  Jusce-
lina Vieira dos Santos de 
Paula. Para não prejudicar  
o andamento dos serviços 
da secretaria, foram for-
madas duas turmas: uma 
que participou nesta terça-
feira, dia 13, pela manhã, 
e outra que está inscrita 
para esta quinta-feira, dia 

tério das Cidades e será 
realizado entre os muníci-
pes cadastrados no Cadas-
tro Único de Habitação, 
disponibilizado no site da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba (www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br).
É importante salientar que 
a presença dos cadastrados 
não é necessária no mo-
mento do sorteio, já que 
o perfil sócio-econômico 
dos sorteados passará por 
uma análise posterior, para 
a confirmação do recebi-
mento do novo imóvel.
Parceria

ses anos.
É muito importante ressal-
tar que os dados do Balcão 
de Empregos não são utili-
zados pelo Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados) para esti-
pular os índices de desem-
prego na cidade.
Taubaté é considerado o 
único município do Esta-
do que tem essa política 
municipal de inserção no 
mercado de trabalho.

15 . A palestra acontece na 
Escola do Trabalho Jaboti-
cabeiras, unidade II.
Outras ações vêm sen-
do realizadas pela pasta: 
uma delas é o mutirão de 
processos, que tem como 
objetivo dar agilidade aos 
serviços solicitados pelos 
munícipes, como: visto-
rias para expedir certidões, 
habite-se, legalização, re-
formas, entre outros.

A prefeitura, em parceria 
com os governos estadual 
e federal, investiu R$ 138 
milhões neste empreendi-
mento, que está localizado 
em uma área de 461 mil 
metros quadrados e que 
gerou 700 empregos dire-
tos.
O empreendimento é com-
posto por 96 torres, dividi-
das entre 6 condomínios. 
Além disso, no local estão 
sendo construídos uma 
creche, duas escolas com 
de 6 salas de aulas cada 
e uma Unidade Básica de 
Saúde – UBS.

COI de Taubaté flagra 
tráfico de drogas

As câmeras de  
monitoramento do 
COI (Centro de Ope-

rações Integradas) 
de Taubaté flagraram  
nesta terça-feira, dia 13, 

quatro homens suspeitos 
de tráfico de drogas no Es-
planada Santa Terezinha.  
Eles estavam em mo-
vimentação estranha 
nos telhados de algu-
mas casas. Os agen-
tes do COI suspeitaram  
e acionaram a Polícia Mi-
litar, que esteve no local 
e apreendeu drogas e di-
nheiro com os criminosos.

Sincovat entrega brinquedos para 530 crianças da região
 
Mais de 530 crianças de 4 cidades da região receberam na última semana a festa 
solidária de Natal, promovida pelo Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de 
Taubaté.
 
O “bom velhinho” visitou as escolas Teresa Garcia Minari, na zona rural de Nativi-
dade da Serra e Joaquim Ribeiro de Almeida, zona rural de São Luís do Paraitinga, 
além do Ceprocom (Centro Promocional Comunitário) de São Bento do Sapucaí e 
a Associação Beneficente Soldados de Cristo, de Caçapava.
 
Foram 4 dias de muita alegria e diversão. Os pequenos ganharam brinquedos do 
Papai Noel, arrecadados pelo Sincovat, kit lanches oferecidos pelo Senac Taubaté 
e ainda assistira uma contação de histórias, patrocinada pelo Sesc de Taubaté e São 
José dos Campos.
 
“É mais um ano de satisfação estar presente nessa linda festa promovida pelo Sinco-
vat. Trazer para comunidades de longe as ações culturais que o Sesc oferece é muito 
gratificante pra gente”, disse Jeferson Alves, animador cultural do Sesc Taubaté.
 
“A ideia é privilegiar esses lugares, que normalmente não tem acesso a um teatro, 
não tem acesso ao Papai Noel, muitas vezes não ganham presentes de Natal. Então, 
o objetivo é exatamente esse, deixar as crianças com um sorrido no rosto. É o sé-
timo ano da campanha, mas a gente não se acostuma, sempre nos emocionamos”, 
explica Dan Guinsburg, presidente do Sincovat.
 
Os atores, da Companhia do Estômago, de São Paulo, encantaram as crianças com 
a história do Gigante Egoísta. A criatividade e a interação com o público chamou a 
atenção de todos. 
 
“Pra gente foi muito gratificante participar. Vimos que as crianças gostam muito 
desse contato, E interagindo com elas, percebemos que não tinham a oportunidade 
de ter isso. Foi um momento muito especial, tanto pra elas, como pra gente”, co-
mentou o ator Giba Freitas.
 
“Eu vi o brilho no olhar das crianças. Foi maravilho ter vocês aqui e o nosso cora-
ção está cheio de gratidão”, disse emocionada a coordenadora geral do Ceprocom, 
Carmem Silva.

ALCKMIN LIBERA RECURSOS PARA HOSPITAL PIO XII

Governador assinou nesta terça-feira (13) mais um lote de convênios, totalizando 
R$ 3,4 milhões

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, o 
22º. lote do ano de convênios com municípios paulistas. No total serão celebrados 
31 acordos com 29 cidades paulistas, sendo 16 com prefeituras e 13 com entida-
des sociais. O investimento total é de R$ 3.428.264,21 milhões. Deste valor, R$ 
2.619.000,00 vão para a área da Saúde em 24 convênios. 
Este é o 22º lote de convênios assinados neste ano - 875 convênios com 466 muni-
cípios paulistas e entidades – totalizando R$ R$ 793.780.267,96 em investimentos.
A parceria com o Estado permite aos municípios e entidades investir na aquisição 
de equipamentos, veículos, reformas, obras de infra-estrutura e custeios. 


