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A GAzetA dos Municípios

Dando continuidade à lim-
peza e impermeabilização 
do piso, nesta segunda e 
terça-feira, dias 21 e 22 de 
março, o Mercado Muni-
cipal de Taubaté terá uma 
área fechada. O espaço será 
isolado e sinalizado, sendo 
que apenas os boxes des-
ta área estarão fechados.
Para causar menor im-
pacto para compradores e 
permissionários este tra-
balho de revitalização do 
piso será feito por etapas. 
O Mercado foi dividido 
em quadras e a última será 
nos dias 28 e 29 de março.
A revitalização do 
Mercado teve início 
em outubro de 2015. 
Com o investimento de 
R$ 803.339,51, o local vai 
receber as seguintes me-
lhorias: reforma dos ba-
nheiros, fraldários e copa; 
substituição dos vidros 
do lanternim; substituição 
do fechamento lateral do 
lanternim; limpeza e trata-
mento do piso em granito 
flameado; reconstituição 
do piso interno-base dos 
condutores de águas plu-
viais e áreas danificadas; 

Representantes do Gover-
no Municipal estiveram 
presentes na Audiência 
Pública destinada a tra-
tar de assuntos relacio-
nados ao combate ao Ae-
des aegypti em Caraguá.  
O encontro, realizado na 
Câmara Municipal na 
quinta-feira (17/3/2016), 
foi organizado pela 
Comissão de Assun-
tos Relevantes (CAR).

instalação de soleiras nas 
portas de entrada; manu-
tenção do telhado interno, 
inclusive rufos, calhas e 
condutores; substituição 
da cobertura dos boxes ex-
ternos – instalação interna 
a platibanda (paredes e 
painéis); fachada – reparos 
e refazimento da moldura 
da platibanda; substituição 
dos portões de entrada; 
fechamento da platibanda 
sobre os boxes internos; 
adequação dos acessos 
– portas de entrada; refa-
zimento da proteção da 
base dos pilares metáli-
cos; telefonia – entrada e 
distribuição; distribuição 
elétrica – embutimento 
dos condutores aparentes; 
instalação de extintores de 
incêndio; reconstituição 
do piso externo; instalação 
de toldos nos boxes exter-
nos e portas de entrada; 
limpeza e tratamento do 
piso em ladrilho hidráu-
lico  externo e  pintura 
geral interna e externa.
Segue abaixo os boxes 
que estarão fechados:
DIAS 21 e 22/03
1-A: VACA PRETA

Foram informadas as 
principais ações de com-
bate ao Aedes e houve 
esclarecimento de dú-
vidas de munícipes. Os 
trabalhos resultarão em 
projetos interativos entre 
os envolvidos no debate.
A audiência contou com 
a presença da direto-
ra técnica do Grupo de 
Vigilância Epidemioló-
gica de Caraguatatuba 

4-A: Depósito/Açougue
3: Depósito/Açougue
5: VACA PRETA
6-A: VACA PRETA
7-A: PASTELA-
RIA NOGUTI
8-A: Câmara Fria
11-A: Câmara Fria
12: Açougue
13-A: Açougue
14: Rotisserie
1-A: Rotisserie
16-A: MARA BORGES
17-A: MARA BORGES
18-A: MARA BORGES
19-A: PRODU-
TOS NATURAIS
20-A: Pastelaria
21-A: Avícola
24-A: PASTE-
LARIA NOGUTI
25-A: Bomboniere
26-A: AVICULA 
REI DO FRANGO
DIAS 28 e 29/03
1-B: Alho/Cebola/Tomate
2-B: Depósito/Açougue
3-B: Peixaria
4: Peixaria
5-B: Peixaria
6-B: Peixaria
7: Peixaria
8-B: Peixaria
9-B: Tabacaria
12-B: Câmara Fria

(GVE 28), da Secreta-
ria de Saúde do Estado, 
Rose Meiri Cestari Toia.  
Pelo Governo Munici-
pal estiveram presentes 
o secretário de Saúde, 
Juan Lambert, a secre-
tária adjunta, Luciana 
Fadel, a secretária ad-
junta de Serviços Públi-
cos, Denise Oliveira e a 
secretária de Comunica-
ção, Ana Carolina Muri.

Reforma no Mercado 
Municipal de Taubaté 

fecha áreas para
limpeza do piso

Audiência pública
de saúde em Caraguá

De acordo com dados 
amplamente divulgados 
pela imprensa nacional, 
Ubatuba foi uma das ci-
dades brasileiras que mais 
gerou empregos em 2015 
e segundo a equipe do 
Balcão de Empregos da 
Prefeitura, a tendência 
segue em alta em 2016.
Para se ter uma idéia, em 
apenas dois meses, o bal-
cão recolocou mais de 
160 candidatos no mer-
cado e segue trabalhando 
na capacitação dos seus 
funcionários para aten-
der e auxiliar os muní-

cipes da melhor forma.
Entre janeiro e fevereiro, 
a equipe atendeu cerca de 
360 pessoas, cadastrou 250 
vagas, encaminhou 285 
usuários e reinseriu exata-
mente 164 trabalhadores. 
Morador da Estu-
fa II, Ademir Vieira 
da Silva foi um deles. 
“Fiquei desempregado por 
um bom tempo e consegui 
voltar ao mercado depois 
de receber ajuda e orienta-
ção do pessoal do Balcão 
de Empregos”, conta Silva.
Chefe de Apoio aos Con-
selhos, Alex Vieira ex-

plica que é preciso, an-
tes de qualquer coisa, 
identificar as caracterís-
ticas e habilidades dos 
candidatos. “Um can-
didato autoconfiante e 
comprometido será 
reinserido no merca-
do com toda certeza.  
É só uma questão de 
tempo”, afira Vieira.
O Balcão de 
Empregos de Ubatu-
ba fica na rua Paraná, 
375, Centro. Mais in-
formações pelos telefo-
nes: (0xx12) 3832 6414 
ou (0xx12) 3834 3516.

Balcão de Empregos de 
Ubatuba recoloca 164

trabalhadores no mercado

As duas bases do 
Samu (Serviço de Aten-
dimento Médico de Ur-
gência) de Caçapava aten-
deram a 155 chamados 
pelo telefone 192 de 1 a 15 

de março. As bases foram 
construídas pelo gover-
no municipal nas vi-
las Antônio Augusto e 
André Martins e o
sistema começou a 

operar em novem-
bro do ano passado. 
O Samu presta 
atendimentos com pro-
fissionais capacita-
dos 24 horas por dia.

Urgências e emergências: 
Samu atende 155 chamados 

na primeira quinzena de 
março em Caçapava
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Os jogos eletrônicos desgastam TV na mesma medida que as novelas, partidas de 
futebol, telejornais, ou seja, qualquer programação que mantenha o monitor ligado. 
Quanto mais tempo ele permanecer funcionando, mais cedo virão os problemas 
técnicos. Imagens estáticas exibidas por muito tempo podem “queimar” a telinha, 
mas isso vale tanto para games como para os canais de TV que exibem suas marcas 
no canto da tela.
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, in-
ventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tenta-
ção do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, a 
excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado por 
heresia por instalar um pára-raios em sua casa.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antár-
tida não há bactéria e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos 
sem uso, não existem também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos 
apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes (iceberg) são formados por água doce. E 
em razão disso os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada 
do mar. A parte visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% 
do seu total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de Sol (não existem noites) e o inverno com seis meses de es-
curidão (não existem dias). A temperatura média no verão é de zero grau centígrado 
e no inverno de menos de 20 graus centígrados, chegando a máxima de 70 graus 
centígrados. As reservas de carvão ali existentes podem suprir todas as necessida-
des do nosso planeta por alguns séculos.

Humor 

Classificados

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracia, sem garantias. Favor 
colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados do Tião K. 
Loteiro.
***
Vendo um piano em ótimos estado de conservação, todas as peças são originais. 
Valor sentimental muito grande, pois foi da minha querida vovó, que o conservou 
por mais de setenta anos, praticando todos os dias. Nunca tocou bem, mas aquilo 
era uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variant, ano 70, cor verde meu metálico, calotas originais, com brilho 
intenso (eu uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (eu queimei todas), 
vidros verdes (engordurados porque eu nunca lavei). Rebaixada (eu tirei os amorte-
cedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizada). Não vendo, nem troco, 
eu só botei anúncio pra vocêis morrê dinveja dieu... uai!
***
Vende-se uma mulher extremamente chata, ano 40, em bom estado de conservação, 
ela amola de manhã à noite, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, do-
mingos e feriados. Não é necessário dar corda e a pilha parece nunca acabar. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer.

Mensagens

Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um pouco 
de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimento atrás de cada 
“eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conversar 
com o faxineiro, porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chi-
que é uma questão de educação e não de dinheiro, porque o jogo da vida é como 
jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mesmo, 
deliberadamente, mas ignorar os efeitos de suas atitudes está chamando para si as 
reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as con-
seqüências de suas ações, é sempre bom pensar antes de agir ou de falar.
***
Confie sempre, não perca a sua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés 
estejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mes-
mo. Crê e trabalhe. Esqueça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo 
se renova na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque 
o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e 
caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite, Hoje 
é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilho-
ando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de 
que amanhã será outro dia.

Pensamentos, provérbios e citações

Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.

No fim é que se contam as glórias.

Ficção não tem interesse, o que vale é a realidade.

Deus obrigado por nunca desistir de mim.

O Programa Time do Em-
prego deu início a duas 
novas turmas nessa sema-
na, em evento no auditório 
da Prefeitura. O foco são 
jovens em busca do pri-
meiro emprego e pessoas 
que querem se reinserir 
no mercado de trabalho. 
Os encontros irão acon-
tecer no PAT - Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor e no CEU das Artes.
Os times participam de 
12 encontros nos quais os 
alunos aprendem como 
preencher um currículo, 
técnicas de entrevista, co-
nhecimento para processo 
seletivo, empreendedoris-

mo e técnicas de direcio-
namento para o mercado 
de trabalho. Os encontros 
no CEU das Artes serão 
nas terças-feiras, às 15 ho-
ras, e no PAT, nas quintas-
feiras, às 8 horas. No to-
tal, participam 70 pessoas, 
sendo 35 em cada turma.
 Os facilitadores do Time 
do Emprego buscam aju-
dar os alunos a aprender 
e desenvolver suas habi-
lidades e competências. 
Por meio de dinâmicas, 
os participantes do pro-
jeto desenvolvem sua ca-
pacidade comunicativa e 
criam um diferencial para 
o mercado de trabalho.

 Em média, 40% dos 
participantes do projeto 
conseguem um empre-
go após o término dos 
encontros. “É muito gra-
tificante a gente poder 
passar um pouco da nossa 
experiência e preparar es-
ses jovens para o merca-
do de trabalho”, afirma o 
diretor do PAT 
Sérgio Gritti.
 O programa é realizado 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT) do Estado de São 
Paulo em parceria com o 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

Time do Emprego inicia  
novas turmas 

Pinda

O Município de Caça-
pava deu início aos ser-
viços de recuperação 
das estradas rurais, que 
tiveram seus leitos car-

roçáveis com problemas 
devidos às fortes chu-
vas dos últimos dias. 
As melhorias começaram 
na sexta-feira, 18, e pros-

seguiram no sábado, 19.
Mais de 550 km de estradas r
urais são de respon-
sabilidade do go-
verno municipal.

Estradas rurais começam a 
ser recuperadas  

em Caçapava
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A partir desta semana, as 
atividades do Exército 
Brasileiro, em conjunto 
com a equipe do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ), serão concentradas 
nos bairros Pontal Santa 
Marina e Porto Novo, na 
região Sul de Caraguá. 
Os 15 soldados atuam no 
município desde o último 
dia 14 e permanecem até 
o final do mês de março.
As ações integram a 
parceria entre o Gover-
no Municipal de Cara-
guá e o Exército, com 

foco no combate ao Ae-
des Aegypti na cidade. 
Os agentes percorrem 
as residências sem-
pre uniformizados e 
com crachá, de segun-
da a sexta das 8h às 17h.
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, houve redu-
ção de 99% no número de 
casos de 2015 para 2016, 
mas existe ainda a pre-
ocupação com os meses 
de março e abril, período 
que o município regis-
trou no ano passado maior 
incidência da doença.

De janeiro até a última 
sexta-feira (18/3/2016), 
Caraguá contabilizou 
297 notificações de 
Dengue. Destas, 17 ca-
sos foram positivos, 
212 negativos e 68 se-
guem em investigação.  
No mês de março, ainda 
não houve novos casos 
confirmados da doença.
Qualquer dúvida so-
bre o trabalho da equi-
pe poderá ser sanada 
diretamente pelo Disque 
Dengue (12) 3887-6888.

Ação contra dengue
em Caraguá

O público lotou a nova 
Escola de Vela “Lars Gra-
el”, na noite deste domin-
go, na praia do Pequeá, 
para acompanhar mais um 
grande show musical em 
Ilhabela. O grupo Turma 
do Pagode se apresentou 
com o show “15 anos”. 
Antes houve a apresenta-
ção da banda ilhabelen-
se Pronúncia no Olhar.
Os shows fizeram parte da 
programação de inaugu-
ração de uma das maiores 
escolas de vela do Brasil. 
O prefeito Toninho Co-
lucci fez a entrega oficial 
da nova escola, na tarde 
de domingo (20/3), com 
a presença de autorida-
des e do homenageado, 
o velejador Lars Grael.
No show, a galera curtiu os 
grandes sucesso do Turma 
do Pagode, como “Camisa 
10”, “Lancinho”, “A Gente 
Tem Tudo a Ver”, “Aquele 
Beijo”, “Horário de Ve-

rão”, “Melhor Amigo” e 
“Pente e Rala”, além das 
novas canções “Deixa em 
Off”, “Beija Aqui”, “Cho-
ra” e “Aliança no Dedo.

O DVD “15 anos” foi 
gravado em novem-
bro do ano passado, 
no Espaço das Améri-
cas, em São Paulo (SP).
Escola de Vela “Lars Grael”
O nome da nova escola é 
uma homenagem ao vele-
jador que por duas vezes 
foi medalhista olímpico 
e que tem várias parti-
cipações na tradicional 
Semana Internacional de 
Vela de Ilhabela. “Real-
mente é uma estrutura 
que condiz com a Capi-
tal Nacional da Vela. Um 
local para a formação de 
velejadores, treinamentos 
e base de competições. 
Assim como a educação, 
o esporte é transformador 
e por isso investimos na 

sua estruturação, como 
os Polos de Educação In-
tegrada na Barra Velha 
e agora em construção 
no sul da Ilha. Parabéns 
a população de Ilhabela 
que ganhará sua nova es-
cola de vela”, destacou o 
prefeito Toninho Colucci.
Os dois prédios da Es-
cola de Vela construídos 
pela Prefeitura são inter-
ligados pela cobertura e a 
utilização de brisede ma-
deira náutica. A sede pos-
sui um alojamento amplo 
e moderno, com salas de 
treinamentos e adminis-
trativas, além de refeitó-
rio e um espaço técnico 
para barcos e materiais. A 
Escola de Vela de Ilhabe-
la tem ainda um moderno 
complexo náutico para 
a realização de competi-
ções, bem como os ensi-
namentos das escolinhas 
de vela. Um investimento 
de mais de R$ 1,2 milhão.

Público lota show da “Tuma 
do Pagode” e conhece a 
nova Escola de Vela de 

Ilhbela

Caraguatatuba, 21 
de março de 2016.
A Prefeitura de Cara-
guá está com inscrições 
abertas a partir de hoje 
(21/3/2016) para o Con-
curso Público, que obje-
tiva o preenchimento de 
167 vagas para diversos 
cargos nas áreas admi-
nistrativa, saúde, edu-
cação, entre outros. 
Os candidatos devem en-
trar no site www.cetrocon-
cursos.org.br e efetuar o 
cadastro até o dia 7 de abril.
Neste período, caso o 
interessado não tenha 
acesso à internet, bas-
ta se dirigir ao posto do 
Acessa São Paulo, loca-
lizado na Praça Diógenes 

Ribeiro de Lima, ao lado 
da Secretaria de Turismo. 
Os pedidos de isenção das 
taxas, conforme o cargo 
desejado, podem ser so-
licitados até terça-feira 
(22) também via internet.
De acordo com o edital, 
disponível no site da pre-
feitura (www.caraguata-
tuba.sp.gov.br), o concur-
so terá validade de dois 
anos, prorrogável uma 
única vez por igual perí-
odo, a contar da data de 
homologação do resul-
tado final. Para even-
tuais dúvidas, a Cetro 
Concursos oferece telefo-
ne para dúvidas e informa-
ções pelo (11) 3146-2777 
(das 7h às 19h, exceto 

domingos e feriados).
As provas objetivas e de 
títulos estão previstas 
para serem aplicadas no 
dia 1º de maio (domin-
go). Também segundo o 
cronograma do edital, a 
homologação do resul-
tado final dos cargos que 
dispensam prova p
rática será no dia 8 de 
junho. Para as colo-
cações restantes se-
rão no dia 29 de junho.
S e r v i ç o
I n s c r i ç õ e s 
Concurso Público - www.
c e t r o c o n c u r s o s . o rg .
br (até dia 7 de abril)
Consulte edital do 
Concurso – www.ca-
raguatatuba.sp.gov.br

Concursos Público 
em Caraguá 



22 de março de 2016página 4 A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté e 
o Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula 
Souza realizam no dia 22 
de março, terça-feira, às 
10h30, a inauguração do 
novo prédio da ETEC (Es-
cola Técnica Estadual) Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin. A escola, que 
funcionava em um outro 
prédio, vai passar para este 
novo que foi totalmente 
reformado e recebeu troca 

O medalhista olímpi-
co Edson Luciano es-
tará em Pindamonhan-
gaba, neste sábado, 
para participar das ativida-
des de abertura do projeto 
social Atletismo Cidada-
nia, idealizado por ele. 
Esta ação é realizada pela 
All Time, com o patrocí-
nio da Gerdau e apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Juventude, Es-

Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos), estudantes universi-
tários, militares do Cavex 
(Comando de Aviação do 
Exército) e representantes 
de entidades unem forças 
neste sábado, dia 19 de 
março, contra o Aedes ae-
gypti. O “Dia D de com-
bate ao Aedes” contará 
com visitas a residências, 
distribuição de folhetos, 
exibição de faixas e orien-
tações à população em 
estandes nas praças Dom 
Epaminondas e Santa Te-
rezinha. Supermercados 
da região serão alvo de 
panfletagem. A mobiliza-
ção começa às 8h e deve 
se estender até às 17h. En-
tre os estudantes da Unitau 
está confirmada a partici-

O campo de futebol do 
Araretama “José Fonseca 
Marcondes – Jota Marcon-
des” recebeu diversas me-
lhorias, entregues oficial-
mente pela Prefeitura para 
a população, na quinta-fei-
ra. Foram realizadas a re-
forma dos vestiários, das 
traves, retirada de braqui-
árias e adubação do gra-
mado, entre outras. Mes-
mo com a chuva que caiu 
durante todo o evento, a 
população esteve presente, 
além de autoridades mu-
nicipais, como o prefeito 
de Pindamonhangaba. O 
presidente da Associação 
dos Moradores, Ronal-
do Castilho, agradeceu as 
melhorias no campo e es-
pera que toda a comunida-

de piso, pintura, manuten-
ção elétrica e hidráulica, 
ampliação de salas e cons-
trução de laboratórios.  A 
obra foi realizada pela 
administração municipal 
e custou R$ 1,8 milhão. 
A ETEC de Taubaté ofe-
rece cursos de Ensino 
Médio como administra-
ção; agroindústria; infor-
mática; informática para 
internet; logística; marke-
ting; produção de cana-

portes e Lazer, e também 
com o apoio da Lei Paulis-
ta de Incentivo ao Esporte. 
Edson Luciano estará no 
centro esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, em Mo-
reira César, às 10 horas. 
O projeto atende mais de 
100 crianças e todas re-
ceberão uniforme e ali-
mentação após o treino. 
As aulas deste projeto ti-
veram início  em Pinda no 
ano de 2014, continuaram 

pação de representantes 
dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Biologia, 
Odontologia, Nutrição e 
Ciências Contábeis. O Ro-
tary Club Taubaté União 
também vai estar presente 
na mobilização. A empre-
sa Pássaro Marron aderiu à 
campanha e vai enviar um 
ônibus para o transporte 
das equipes pela cidade.  
Cerca de 100 pessoas de-
vem participar do Dia D 
em Taubaté. O objetivo 
da mobilização é reduzir 
o número de criadouros 
do mosquito para evitar 
a proliferação de casos 
de dengue, chikungunya 
e zika em todo o municí-
pio. Taubaté enfrenta uma 
epidemia de dengue e ul-
trapassou o indicador de 

de trabalhe para manter o 
local assim. Já o presiden-
te da Liga Municipal de 
Futebol parabenizou essa 
parceria com a prefeitura, 
buscando sempre oferecer 
o melhor. “A comunidade 
do Araretama é tranqui-
la e amiga. Tenho certeza 
que os encontros no cam-
po sempre serão muito 
importantes”, disse. Os 
vereadores presentes, Jâ-
nio Lerario e José Carlos 
Gomes “Cal”, também 
parabenizaram a adminis-
tração pela iniciativa. O 
secretário de Esportes da 
Prefeitura lembrou que as 
melhorias no campo foram 
realizadas graças a parce-
ria e trabalho de vários 
departamentos, incenti-

de-açúcar e segurança do 
trabalho. Além de cursos 
técnicos integrados ao 
Ensino Médio, como ad-
ministração, informáti-
ca, segurança do traba-
lho e marketing. Existe 
ainda os semipresen-
ciais: comércio, secre-
tariado e administração. 
O prédio a ser inaugu-
rado fica na Rua Otá-
vio Rodrigues de Souza, 
350 – Parque Paduan.

em 2015 e foi avaliado 
e reestruturado. O proje-
to é resultado de parce-
ria que a administração 
municipal realizou para 
atender crianças e adoles-
centes na região de Mo-
reira César. Este trabalho 
possibilita não somente 
a prática da atividade fí-
sica, mas também o con-
vívio social, o trabalho 
em equipe e reforço ali-
mentar pós treinamento.

100 casos confirmados 
para cada grupo de 100 
mil habitantes no início 
deste mês. Desde o iní-
cio do ano são 749 casos 
confirmados de dengue. 
O cronograma de ativi-
dades de conscientização 
e combate ao mosquito 
tem sequência no dia 1º 
de abril nas escolas da 
rede municipal.  O “Dia 
de Prevenção em Ação” 
contará com atividades 
como palestras, teatro, ofi-
cinas pedagógicas, todas 
com o tema voltado para 
conscientização da im-
portância de se prevenir a 
proliferação do mosquito 
na cidade.  As oficinas dos 
alunos no período in-
tegral também segui-
rão a programação.

vando a prática de espor-
tes entre a população, para 
uma vida mais saudável. 
O prefeito de Pindamo-
nhangaba lembrou que o 
Araretama cresceu e se 
desenvolveu, tornando-se, 
atualmente, praticamente 
uma cidade, com toda a es-
trutura. “O povo é amigo. 
Agradeço o companheiris-
mo e o trabalho de todos. 
Temos um compromisso 
com a cidade e seguimos 
promovendo várias me-
lhorias, também no Arare-
tama, como a implantação 
da ciclovia, construção da 
UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) 24 ho-
ras, além de reforma 
nas unidades de saúde, 
entre outras”, afirmou.

Prefeitura de Taubaté
inaugura novo prédio

da ETEC

Projeto social Atletismo
 Cidadania está de volta

em Moreira César

Taubaté faz mobilização 
contra o Aedes aegypti

Campo do Araretama
recebe melhorias em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba conta com a co-
laboração dos munícipes 
para eliminar os criadou-
ros do Aedes aegypti. Para 
que os moradores abram 
as portas de casa é possível 
ver cada um dos profissio-
nais que atuam no combate 
ao transmissor das doen-
ças dengue, chikungunya 
e zika vírus pelo hotsite 
www.pindamonhangaba.

sp.gov.br/aedes. Neste en-
dereço, a população terá 
acesso à imagem de to-
dos os funcionários, além 
disso, poderá acompanhar 
os dados atuais e infor-
mações sobre as doenças.
Os profissionais da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba trabalham unifor-
mizados e são realizadas 
ações também aos finais 
de semana. O objetivo dos 

trabalhos é eliminar os 
criadouros do mosquito. 
A divulgação dos agentes 
é também uma medida de 
segurança, evitando a ação 
de criminosos que poderão 
tentar se passar por agen-
tes de combate ao Aedes.
Para garantir a seguran-
ça dos moradores, a Pre-
feitura também divulga 
em quais bairros estará 
em cada final de semana.

Hotsite sobre o Aedes divulga todos 
os agentes em Pindamonhangaba

A Secretaria Municipal 
de Segurança Pública de 
Taubaté realiza treina-
mento para guardas civis 
municipais, de 07 a 18 de 
março, conforme a escala 
de trabalho dos servidores. 
A ação dá continuidade ao 
programa constante de ca-
pacitação dos guardas para 

aperfeiçoar o atendimento 
das ocorrências garantindo 
mais segurança aos muní-
cipes em prédios e espaços 
públicos. Divididos em 
6 turmas, 60 homens da 
guarda civil passam por 8 
horas de treinamento em 
aulas teóricas e práticas, 
ministradas por um pro-

fissional de segurança pú-
blica. O treinamento acon-
tece no parque do Sedes. 
O objetivo foi reforçar os 
fundamentos como uso de 
algema, utilização da arma 
de eletrochoque de menor 
letalidade, abordagem so-
cial a indivíduo em atitude 
suspeita e legislação penal.

Prefeitura de Taubaté
realiza treinamento para 

Guardas Civis Municipais


