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A GAzetA dos Municípios

Tremembé terá workshop 
de confecção e

decoração de Panetones

Samu começa a operar 
em Taubaté e região

Pinda terá Semana de 
Mobilização contra o 

Aedes aegypti

Workshop de confecção e 
decoração de Panetones na 
Secretaria de Ação Social.
Dias 28, 29 e 30 de No-

A partir de 24 de novem-
bro começam as ativida-
des do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência) em Taubaté e 
mais oito cidades da re-
gião. A cerimônia de início 
do serviço acontece às 10h 
na sede regional do Samu, 
ao lado da base do Corpo 
de Bombeiros no distrito 
do Quiririm.
Além da sede, Taubaté 
também contará com qua-
tro bases de apoio. Cada ci-
dade terá sua própria base 
e unidades de apoio con-
forme o número de habi-
tantes. Integram o Cisamu 
(Consórcio Intermunicipal 
do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) as 
cidades de Taubaté, Cam-
pos do Jordão, Tremembé, 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra e São 
Luiz do Paraitinga.
A frota regional do Ci-
samu é composta por 16 

De 21 a 25 de novembro, 
será realizada a Semana 
Estadual de Mobilização 
contra o Aedes aegypti, 
com diversas atividades 
para promover a importân-
cia do combate ao mosqui-
to que transmite dengue, 
chikungunya e zika vírus. 
Toda a sociedade deve es-
tar envolvida, principal-
mente acabando com os 
criadouros em seus quin-
tais. 
Palestras nas unidades es-
colares
De segunda a quinta-fei-
ra, serão realizadas pales-
tras e teatro nas seguintes 
unidades educacionais 
municipais: EM Odete 
Corrêa Madureira, EM 
Prof° Manoel C. Ribeiro, 
CMEI Lessa, EM Ayrton 
Senna da Silva, EM Prof° 
Orlando Pires, EM Vito 
Ardito, EM Maria Zara M. 

vembro, das 8:30h as 
16:30h, INSCRIÇÕES NO 
DIA 25/11/2016 – SEXTA 
FEIRA- A PARTIR DAS 

ambulâncias e o consórcio 
aguarda o envio de mais 
três veículos pelo Governo 
Federal.
A operação do Samu fica 
a cargo do Iesp (Instituto 
Esperança), vencedor da 
licitação promovida pelo 
consórcio. Entre os dias 28 
de outubro e 12 de novem-
bro ocorreu o processo 
seletivo para os candida-
tos interessados em tra-
balhar no serviço. Foram 
selecionados profissionais 
para 18 cargos, entre eles 
o de médico, enfermeiro 
e condutor de veículos de 
urgência.
O serviço de resgate e 
transporte de paciente será 
feito por meio de liga-
ções ao telefone 192. Um 
sistema permite o redire-
cionamento das ligações 
para a central instalada 
em Taubaté. Ao receber a 
ligação, um atendente fará 
a triagem inicial e a en-
caminhará para o médico 
regulador. Dependendo da 

Reinold dos Santos, CMEI 
José Ildefonso Machado, 
EM Lauro Vicente de Aze-
redo e CMEI Maria Bene-
dita Cabral.              
Outras ações
Além das atividades nas 
escolas, também aconte-
cerá uma intensificação 
da fiscalização nas resi-
dências e da operação Pe-
ga-Tudo, que passará nos 
bairros Santana, Crispim, 
Andrade e na área do Bos-
que da Princesa. Os pré-
dios públicos receberão 
uma faxina intensificada, 
para a destruição de qual-
quer possível criadouro de 
mosquito. Também acon-
tecerá uma mesa coleto-
ra de denúncias na Praça 
São Benedito, juntamente 
com uma exposição sobre 
a dengue, do dia 21 ao 25 
de novembro, das 9h às 
16h30. Essa mesa também 

8H, COM VAGAS LIMI-
TADAS.
Maiores informações: (12) 
3674-3660

gravidade do caso será en-
viada uma ambulância de 
resgate ou um veículo com 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).
De acordo com o fluxo de 
encaminhamentos defini-
do pelo Cisamu, emergên-
cias de ordem clínica serão 
encaminhadas às unidades 
de Pronto-Socorro dos 
municípios ou de Taubaté. 
Casos mais graves, como 
traumas, por exemplo, se-
guem direto para o Hos-
pital Regional do Vale do 
Paraíba ou Hospital Uni-
versitário.
A população deve cola-
borar e acionar o 192 so-
mente em casos de emer-
gência, observando as 
características da ocorrên-
cia (confira tabela com as  
diferenças entre o servi-
ço 192 e 193). O Cisamu 
também alerta para o ris-
co dos trotes que podem 
congestionar os ramais e 
prejudicar o atendimento à 
população.

acontecerá no sábado (26), 
na Praça Monsenhor Mar-
condes das 9h ao meio-dia.
Denúncia
Essas atividades são re-
alizadas pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, Vigilância Sani-
tária e Epidemiológica, 
Secretaria de Educação e 
Departamento de Serviços 
Municipais. Todas essas 
iniciativas visam prevenir 
casos de dengue, chikun-
gunya e zika vírus e pro-
mover a participação da 
população na luta contra 
o mosquito. Denúncias 
de criadouros e locais que 
precisam de fiscaliza-
ção podem ser feitas pelo 
e-mail: dengue@pinda-
monhangaba.sp.gov.br e 
pelos telefones da Ouvi-
doria: 3644-5651 e 3644-
5652.
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Curiosidades

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmen-
te criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por 
“futhark”, palavra formada há cerca de quatro mil anos. Lá foi adotado por diversas 
culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com a necessidade de 
se adicionar novo significados. O alfabeto original possuía vinte e quatro signos e 
nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os sentidos 
e não possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quanto sua 
existência, pois desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivinha-
dores. No passado, cada signo possuía uma relação direta com determinado deus.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, a maior provedora dos serviços 
de mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de 
garantir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada 
a frase “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula 
sobre o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do 
alfabeto.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. 
Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o 
recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo 
então que purificá-la para que se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente 
fechado também oferece riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem já estar 
contaminados com as bactérias. Além disso, o pote onde ela é deixada precisa ser 
adequado para o armazenamento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, 
por exemplo, logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados 
para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.

Humor

O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avistou uma 
placa que estava escrito: “Forró de gerso”. Aí ele pensou: É aqui mesmo que eu vou 
bater coxa. Por horas esperou o estabelecimento abrir e nada. Então ele resolveu 
perguntar para uma senhora que estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o Gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com colo-
cação de forro de gesso!
***
A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava um jeito de 
começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Cê cridita im Deus?
- Ora si criditu... Craro!
- Intão, si fosse vontdi di Deus, nesse crima seco da peste, Ele quisesse fazê chuvê 
di repenti, chuvia?
- Uai, muié, si é da vontadi di Deus, chuvia na mêma hora.
- Si é vontadi di Deus, o dia pudia virá noiti num minutim?
- Ora, si é vontadi di Deus, pruque não?
- Si é da vontadi di Deus, i sendu nóis branquinhu azedo dessi jeitu, nosso fiu pudia 
nascê pretim, quase azulzim? Pudia?
- Arri égua muié... Si é da vontadi di Deus nosso fiu nascê pretim, nascia... Mais qui 
ocê ia tomá uma surra de virá os zóius e arriá molinha, molinha no chão, ia... Ah si 
ia!

Mensagens

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lem-
branças do meu passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu 
desperdicei. Enquanto tinha você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo 
palavras rudes, grosserias intoleráveis. Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amar-
gurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego. Não lhe abraçava, não a 
beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho e nem sentir 
o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me, 
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce 
rostinho risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um 
triste sonho.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelo outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

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

Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.

Nós adquirimos a força que suportamos.

A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

Pouco se aprende com a vitória e muito mais com a derrota.
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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.

EDP oferece última
oportunidade do

ano para renegociação 
de débitos

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica para o 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo quer 
ajudar o consumidor a co-
meçar 2017 com as contas 
equilibradas. A conces-
sionária promove té o fim 
de dezembro em toda sua 
área de concessão, o últi-
mo Feirão de Negociação 
de Débitos, desta vez com 
ainda mais comodidade.
Serão oferecidas facilida-
des especiais no pagamen-
to dos débitos entre os dias 
21 de novembro e 23 de 
dezembro. O cliente terá 
opções como negociação 
personalizada, redução de 
juros e prazo ampliado 

para o parcelamento dos 
valores em aberto, evi-
tando assim uma possível 
suspensão do fornecimen-
to e restrição ao crédito. 
Nesta edição, os acordos 
poderão ser realizados 
nos postos de atendimento 
presencial, pelo canal te-
lefônico exclusivo e, tam-
bém, via Agência Virtual, 
disponibilizada no site da 
EDP (www.edp.com.br).
Pela internet - A realização 
de acordos pela internet é 
o diferencial da última 
edição do Feirão de Ne-
gociação de Débitos da 
EDP em 2016. A partir do 
acesso à Agência Virtual, 
do computador ou dispo-

sitivos móveis (tablets ou 
smartphones), o cliente 
poderá optar pela mais 
conveniente para quitar os 
débitos pendentes. Basta 
ter em mãos o número de 
instalação e o CPF do titu-
lar da fatura.
Por telefone - Por telefo-
ne, para que o atendimento 
seja feito de forma rápida 
e simples, a distribuidora 
orienta que o contato seja 
feito pelo titular da conta 
de luz, e que o mesmo in-
forme o número de instala-
ção e seus dados pessoais 
(RG e CPF).
O atendimento telefônico 
é gratuito e estará disponí-
vel 24 horas por dia, pelo 
número 0800 721 2223. O 
serviço é valido somente 
no período do Feirão de 
Negociação de Débitos.
Tarifa Social - Durante 
o feirão, os clientes que 
estiverem com o Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) atualizado 
poderão solicitar o bene-
fício da Tarifa Social de 
Energia Elétrica, que pre-
vê descontos de até 65%, 
dependendo do consumo 
mensal da residência e da 
renda familiar. 
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Contrato 118/16 - Contratante: P.M. São Luiz do Paraitinga - Contratado: LASS 
Máquinas e Equipamentos Ltda. - Modalidade: PREGÃO 023/2016 - Objeto: 
Aquisição de patrulha mecanizada com aquisição de trator e implementos agríco-
las, conforme CT nº 1.019.395-38/805791/2014 - Valor: R$ 144.305,00 - Vigência: 
03/11/2016 a 02/11/2017 – Alex Euzébio Torres – Prefeito Municipal.

Contrato 119/16 - Contratante: P.M. São Luiz do Paraitinga - Contratado: Real 
Construtora e Serviços Ltda. - Modalidade: PREGÃO Nº 048/2016 - Objeto: Con-
tratação de empresa especializada em prestação de serviços e implantação de gabi-
nete de gestão de segurança, sistema informatizado de recursos de segurança, vídeo 
monitoramento urbano e logística, compreendendo treinamento operacional, forne-
cimento e configuração de equipamentos, sistemas, mão de obra e infra-estrutura 
necessária, neste município (perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga e distrito 
de Catuçaba e acessos a pontos turísticos) - Valor: R$ 1.180.000,00 - Vigência: 
22/11/2016 a 21/11/2017 – Alex Euzébio Torres – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Samuca e a Selva show 
gratuito no Sesc Taubaté

O Sesc Taubaté será palco 
para apresentação do dis-
co de estréia “Madurar” de 
Samuca e a Selva, lançado 
em setembro. A apresen-
tação acontece dia 27 de 
novembro (domingo) em 
Taubaté, São Paulo.
Em um show vigoroso e 
dançante, a banda apresen-
ta canções de “Madurar”, 
disco de estreia, compos-
to por 12 faixas. O disco 
naturalmente brasileiro 
conta com menções claras 
a gêneros regionais como 
o maracatu e o baião, mas 
que também caminha por 

ritmos latinos e afrobeat, 
formalizando a diversida-
de de um trabalho consis-
tente e original que chega 
pra ficar.
A banda traz ao palco dez 
integrantes formados por 
influências distintas que 
constroem a pluralidade 
sonora da banda. A profu-
são de estilos começa com 
o quarteto de metais: Bio 
e Kiko Bonato nos saxa-
fones, Felippe Pipeta no 
trompete e Victor Fão no 
trombone, transita pela ba-
teria de Guilherme Nakata, 
o teclado de Marcos Mau-

ricio (que também assina a 
produção do disco), o bai-
xo de Thiago Buda, a gui-
tarra de Allan Spirandelli, 
a percussão de Fábio Prior 
e se forma com frontman 
Samuel Samuca.
SERVIÇO:
Local:  Sesc Taubaté – Av. 
Engenheiro Milton Alva-
renga Peixoto, 1264l O 
show acontece no Circo
Horário: 16h
Data: 27 de novembro (do-
mingo) Grátis Mais infos: 
http://www.sescsp.org.
br/programacao/108387_
MADURAR

Vacina contra caxumba
está disponível nos

postos da cidade de Pinda

Devido ao diagnóstico de 
alguns casos isolados de 
caxumba no município, 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura alerta sobre a 
importância da vacinação 
para prevenir esta doença. 
A caxumba é uma doença 
infecciosa causa por um 
vírus e é transmitida atra-

vés do contado direto com 
uma pessoa infectada.
A vacina SCR (sarampo, 
caxumba e rubéola) está 
disponível durante todo o 
ano nas salas de vacina das 
unidades de saúde. Adultos 
que acima de 20 anos que 
já tomaram a dose única 
recomendada só precisam 

tomar a vacina novamen-
te se entrarem em contato 
com um paciente diagnos-
ticado com a doença.
A vacina de rotina é dada 
para crianças de 12 e 15 
meses em duas doses e de 
um a 19 anos também em 
duas doses com um inter-
valo mínimo de 30 dias.

Sorteio define vagas 
para ambulantes

trabalharem no Natal
em Pindamonhangaba

Escola realiza palestra 
contra o mosquito da 

dengue em Pinda

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
quinta-feira (17), o sorteio 
de vagas para os ambulan-
tes interessados em traba-
lhar no centro da cidade 
durante o período de festi-
vidades natalinas, ou seja, 
de 2 a 23 de dezembro. 
O sorteio foi realizado no 
auditório da Prefeitura, 

A EM Manoel César Ri-
beiro, no Crispim, rece-
beu uma palestra sobre o 
zika vírus, chikungunya e 
dengue, na última quinta-
feira (17). Esta palestra foi 
realizada pela equipe da 
Secretaria de Saúde para 
os alunos e pais que parti-
ciparam do evento.

com a presença de todos os 
inscritos. Foram definidos 
os 40 ambulantes que es-
tarão na Rua Capitão José 
Martiniano Vieira Ferraz, 
dentre os 94 inscritos. 
Outras 40 vagas foram 
destinadas aos ambulantes 
que ficarão na Praça Mon-
senhor Marcondes, neste 
mesmo período, mas não 

A palestra foi um fecha-
mento do projeto “Sai 
Zika, no Manoel, Não!” e 
falou sobre os problemas 
causados pelas doenças 
transmitidas pelo mosqui-
to Aedes aegypti, junta-
mente com um bate-papo 
com os participantes. O 
evento contou a participa-

foi necessária a realização 
de sorteio devido ao nú-
mero menor de interessa-
dos. 
Agora, após o sorteio, os 
contemplados deverão re-
tirar sua licença no Setor 
de Fiscalização de Postu-
ras, na sede da Prefeitura, 
a partir do dia 23 até o dia 
30 de novembro.

ção de 119 alunos e 52 pais 
e mães. “Nós acreditamos 
que é por meio da Educa-
ção que conseguimos mo-
bilizar forças, esclarecer  
duvidas e tornar possível 
as mudanças necessárias 
para o combate ao trans-
missor destas doenças”, 
afirma a gestora da escola.
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Taubaté entra na Semana 
Nacional de Mobilização 
contra o Aedes aegypti

Circuito de Corrida de 
Rua tem inscrições 

prorrogadas em Taubaté

Exposições, mutirões de 
vistoria, panfletagens, 
ações educacionais nas 
unidades de ensino e capa-
citação de multiplicadores 
estão entre as ações pro-
gramadas pela Prefeitura 
de Taubaté para a Semana 
Nacional de Mobilização 
contra o Aedes aegypti, 
que acontece entre os dias 
21 e 26 de novembro.
Um cronograma de ati-
vidades foi definido para 
esta semana, com o objeti-
vo de reforçar a mobiliza-
ção da população contra o 
mosquito, responsável por 
transmitir a dengue, zika e 
chikungunya.
Entre as atividades pre-
vistas, por exemplo, estão 
a capacitação dos funcio-
nários da Eco Taubaté, 
empresa responsável pela 
limpeza do município, 
para que se tornem agentes 
multiplicadores no comba-
te ao mosquito.
Unidades de ESF (Estra-

O Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua teve as 
inscrições prorrogadas até 
o preenchimento das duas 
mil vagas disponíveis. Até 
o final desta sexta-feira, 
1.450 pessoas se inscreve-
ram e restam 550 vagas. A 
corrida acontece no dia 3 

tégia Saúde da Família) 
estão engajadas na cam-
panha e devem promover 
ações junto às comunida-
des nas quais estão inseri-
das.
Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
e alunos da rede municipal 
gravaram vídeos com di-
cas de prevenção e orien-
tação. Estes vídeos serão 
postados no facebook da 
Prefeitura e também com-
partilhados por meio de 
whatsapp para ampliar a 
rede de divulgação.
No dia 26, data de encer-
ramento da semana, estão 
previstas ações de panfle-
tagem nas praças Santa 
Terezinha, Dom Epami-
nondas e no Mercado Mu-
nicipal. No mesmo dia irá 
ocorrer também um muti-
rão de vistorias nas resi-
dências no bairro Indepen-
dência.
A Semana Nacional de 
Mobilização contra a den-

de dezembro (sábado), às 
20h, na Avenida do Povo, 
em comemoração ao ani-
versário de Taubaté (5 de 
dezembro). Os interes-
sados devem se dirigir a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer para realizar as ins-
crições, no horário das 9h 

gue conta com a participa-
ção e apoio do Exercíto, 
Rotary, Lions, grupos es-
coteiros, supermercados, 
Unitau (Universidade de 
Taubaté), Sucen (Supe-
rintendência de Controle 
de Endemias), programa 
Escola da Família, entre 
outros.
O combate ao Aedes ae-
gypti depende de todos. 
Cada um deve cuidar de 
seu imóvel, fazendo a vis-
toria dos jardins, vasos e 
materiais que possam acu-
mular água e fazer o des-
carte de lixo e entulho de 
maneira correta, em locais 
adequados, nunca em cal-
çadas ou terrenos públicos 
ou privados.
Balanço da Vigilân-
cia Epidemiológica de 
Taubaté indica que de 
janeiro até agora foram  
registrados 3.299 casos de 
dengue no município, 3 
casos de zika e 6 casos de 
chikungunya.

às 17h, de segunda a sex-
ta-feira. Os kits serão dis-
tribuídos no dia da corrida, 
das 9h às 17h, na Avenida 
do Povo. A secretaria fica 
na Rua Edmundo Mo-
rewood, s/n , Estiva. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3624-8740.

Caraguátatuba:
Funcionários públicos 
são pós-graduados no 
curso de Gerente de

Cidades

Museu Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro exibem

exposição sobre beleza negra
e cabelos afros

Em uma iniciativa da Escola 
de Governo, o Governo Mu-
nicipal de Caraguá em parce-
ria com a Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP), 
promovem no dia 22 de no-
vembro, às 19h, a cerimônia 
de Colação de Grau da 2ª 
Turma de Pós-Graduação em 
Gerente de Cidades, no Tea-
tro Mario Covas, no Indaiá.
 Esta é a segunda turma de 
formandos de servidores pú-
blicos municipais, beneficia-
dos por esta parceria com a 
FAAP, e que trouxe o curso 
em um custo diferenciado, 
com bolsa de 70% para os 
funcionários.
 O objetivo é qualificar o ser-

Exposição ‘Crespura’ co-
meça dia 22/11 e aborda a 
autoestima e a valorização 
dos cabelos naturais cres-
pos e cacheados
Exposição fotográfica so-
bre cabelos crespos e ca-
cheados será exibida no 
Museu Felícia Leirner e no 
Auditório Claudio Santoro 
– instituições da Secretaria 
da Cultura do Estado de 
São Paulo, administradas 
em parceria com a ACAM 
Portinari. A mostra “Cres-
pura” terá início no dia 22 
de novembro (terça-feira) 
e permanecerá em cartaz 
até 11 de dezembro, com 
horário de visitação de ter-
ça-feira a domingo, das 9h 
às 18h.
 Produzida pela estudante 
de jornalismo e fotógrafa 
Gabriela Oliveira, a  expo-
sição tem como objetivo 

vidor para as diversas áreas 
de gestão pública. O curso, 
de 432 horas aula, capacitou 
os 19 servidores públicos a 
usarem ferramentas de ges-
tão modernas, para que pos-
sam atuar com melhores e 
mais eficientes práticas. Os 
funcionários se inscreveram 
a partir de um edital aberto 
a todos que tivessem curso 
superior.
 Para Cleonice Santos Pa-
cola, agente administrativo, 
que também se forma nesta 
turma, o curso é de grande 
utilidade, não só no servi-
ço público, como para toda 
a sociedade. “Aprendemos 
práticas gerenciais muito uti-

promover uma reflexão 
sobre o tema Consciência 
Negra. Por meio das ima-
gens, a curadora valoriza a 
presença africana na cons-
tituição da identidade bra-
sileira e também quebra 
os estereótipos de beleza 
relacionados aos cabelos 
crespos.
 São mais de 20 imagens 
de modelos que assumi-
ram o cabelo natural: cres-
pos e cacheados. Há tam-
bém o retrato da própria 
idealizadora que, após sete 
anos utilizando táticas de 
alisamento, decidiu aceitar 
e amar o seu cabelo natu-
ral.
 O Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santo-
ro estão localizados à Av. 
Dr. Luis Arrobas Martins, 
nº 1.880. O telefone para 
informações é (12) 3662-

lizáveis no dia a dia. Além 
de todo conhecimento sobre 
as mais diversas áreas, tem o 
lado prático, que nos habili-
ta a realizar projetos para a 
comunidade, desde urbanís-
ticos a utilização de recursos 
financeiros, recursos huma-
nos e muitos outros”, contou.
 Oferecendo disciplinas 
como Qualidade Total 
na Administração Públi-
ca, Responsabilidade na  
Gestão Fiscal, Processos 
de Melhoria dos Servidores 
e dos Serviços Públicos, o 
objetivo do curso é formar 
gerentes técnicos com uma 
visão geral da máquina ad-
ministrativa.

6000 e a entrada é gratuita.
Serviço: Exposição “Cres-
pura” Período: 22/11 a 
11/12/2016
Local: Museu Felícia Leir-
ner – Auditório Claudio 
Santoro (Av. Dr. Luis Ar-
robas Martins, nº 1.880 – 
Campos do Jordão/SP)
Horário: às 9h às 18h
Informações: (12) 3662-
6000 Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode 
optar por contribuir com 
a doação de livros, que se-
rão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, 
um Leitor Encontrado” 
(Os livros devem estar em 
boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos 
ou materiais considerado 
agressivos e impróprios 
para circulação em locais 
públicos)


