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A GAzetA dos Municípios

Time do Emprego
forma alunos e abre

novas vagas em Pinda

Taubaté lança
campanha de

combate à sífilis

Nessa quinta-feira (20), foi 
realizada a formatura de 
mais uma turma do Time 
do Emprego, no Auditório 
do PAT - Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador, 
localizado na Avenida Al-
buquerque Lins. Os focos 
do projeto são jovens em 
busca do primeiro empre-
go e pessoas que querem 
se reinserir no mercado de 
trabalho.
O Time iniciou o curso no 
dia 4 de agosto. Os inte-
grantes participaram de 
10 encontros de três horas, 
das 8h às 11h, no PAT, to-
talizando 36 horas de cur-
so. Nesses encontros, os 
alunos aprenderam como 
preencher um currículo, 
técnicas de entrevista, co-
nhecimento para processo 

A Prefeitura de Taubaté 
promove entre os dias 25 
e 27 de outubro, a Campa-
nha de Combate à Sífilis. 
Durante estes dias ocor-
rerão testes rápidos para 
a detecção da doença no 
AMI (Ambulatório Médi-
co de Infectologia), Con-
sultório de Rua e em 18 
unidades de saúde. A po-
pulação também receberá 
informações e orientações.
A expectativa é de que 
sejam realizados cerca de 
500 testes rápidos para a 
população.
A sífilis é uma IST (Infec-
ção Sexualmente Trans-
missível) causada pela 

seletivo, empreendedoris-
mo, entre outros.
Na cerimônia de entrega 
de certificados, os alunos 
assistiram uma palestra 
da Diretora do RH Bra-
sil, Mirian Rodrigues, que 
com um bate-papo reali-
zou uma revisão de tudo o 
que aprenderam e deu di-
cas para o futuro.
Os facilitadores do Time 
do Emprego buscam aju-
dar os alunos a aprender 
e desenvolver suas habili-
dades e competências. Por 
meio de dinâmicas, os par-
ticipantes do projeto de-
senvolvem sua capacidade 
comunicativa e criam um 
diferencial para o mercado 
de trabalho.
O programa é realizado 
Secretaria do Emprego 

bactéria Treponema palli-
dum. Pode apresentar vá-
rias manifestações clínicas 
e diferentes estágios (sífi-
lis primária, secundária, 
latente e terciária). Nos 
estágios primário e secun-
dário da infecção, a possi-
bilidade de transmissão é 
maior.
A sífilis pode ser trans-
mitida por relação sexu-
al sem camisinha com 
uma pessoa infectada, ou 
da mãe infectada para a 
criança durante a gestação 
ou o parto. O uso corre-
to e regular da camisinha 
masculina ou feminina é 
uma medida importante 

e Relações do Trabalho 
(SERT) do Estado de São 
Paulo em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e o De-
partamento de Assistência 
Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
Novas vagas: As inscri-
ções para o próximo time 
estão abertas e se encer-
ram no dia 28 de outubro, 
no total são 40 vagas. A 
data prevista para o início 
das aulas é no dia 3 de no-
vembro e término no dia 
15 de dezembro, com en-
contro todas quintas-feiras 
às 14 horas, no CEU das 
Artes, localizado na Ave-
nida das Orquídeas, 395, 
Vale das Acácias. Telefo-
ne para informações: (12) 
3637-1715.

de prevenção da sífilis. O 
acompanhamento da ges-
tante durante o pré-natal 
contribui para o controle 
da sífilis congênita.
O Ministério da Saúde 
alerta para o avanço de 
casos de sífilis no Brasil. 
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté, foram registrados 
em todo o ano de 2015 um 
total de 124 casos de sífi-
lis adquirida. Somente en-
tre janeiro e 31 de agosto 
deste ano já são 222 casos. 
Em relação à sífilis con-
gênita, foram 31 casos no 
ano passado e 45 casos de 
janeiro a 31 de agosto.

Prossegue obra de
construção do prédio da

Vigilância em Saúde

Continua os serviços de 
construção do prédio que 
vai abrigar o complexo da 
vigilância em saúde de Ca-
çapava. O novo prédio, em 

área da secretaria munici-
pal da saúde, na Vila An-
tônio Augusto Luiz, vai ter 
dois pavimentos num total 
de 313,72 metros quadra-

dos de área construída.
O novo equipamento 
público vai abrigar os 
atendimentos das DSTs 
(Doenças sexualmente 
transmissíveis)/Aids e o 
centro de testagem, além 
de outros departamentos 
da vigilância em saúde, 
entre eles os atendimen-
tos ambulatoriais em in-
fectologia, o CTA (Centro 
de Testagem e Aconse-
lhamento), acolhimento a 
casos de hepatites virais, 
tuberculose, hanseníase e 
demais doenças infecto-
contagiosas.
O investimento na cons-
trução é de R$ 450 mil.

Caraguá participa da
campanha nacional de 
combate à tuberculose

Com o objetivo de infor-
mar à população sobre 
os sintomas e tratamento 
adequados em casos de 
tuberculose, a Prefeitu-
ra Municipal de Caraguá, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, participará de 1 a 
14/11/2016, da Campanha 
Nacional de Combate à 
Tuberculose. As ações se-
rão promovidas em todas 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 
17h.
 Esta é a segunda campa-
nha contra a doença que 
Caraguá inicia neste ano. 
A primeira foi realizada no 
mês de março com mais de 
100 atendimentos. No mês 
de setembro, a cidade foi 
premiada, no Fórum Es-
tadual de Tuberculose, em 
São Paulo, pela qualidade 
nas ações do Controle à tu-
berculose no ano de 2016.

 O objetivo da campanha é 
receber os moradores que 
apresentam tosse com ca-
tarro há mais de duas se-
manas, e encaminhá-los 
para a realização de exa-
mes preventivos. O traba-
lho de combate à doença 
já é feito durante todo o 
ano. A meta é aumentar a 
detecção de casos, elevar 
o percentual de cura e re-
duzir o abandono do trata-
mento. 
 Histórico – Segundo o 
Ministério da Saúde, anti-
gamente, a tuberculose era 
considerada mortal e cria-
ram-se tabus a respeito da 
enfermidade, o que ainda 
dificulta o controle. Atual-
mente, o Brasil apresenta 
73% de cura dos casos tra-
tados e, aproximadamente, 
12% de abandono do trata-
mento. 
 A tuberculose é uma do-
ença infecciosa causada 

por um microorganismo 
chamado Mycobacterium 
tuberculosis, também co-
nhecido como bacilo de 
Koch. Pode afetar dife-
rentes órgãos, mas o com-
prometimento pulmonar é 
o mais frequente. É trans-
mitida de uma pessoa para 
outra pelo ar, por meio 
da tosse ou do espirro em 
ambientes fechados.  Ao 
contrário do que muitos 
pensam, a tuberculose tem 
cura. Mas, para que haja 
um controle efetivo da do-
ença, é indispensável que 
se detecte a tuberculose 
rapidamente e inicie-se o 
acompanhamento correto.  
Este tratamento é prolon-
gado e dura, no mínimo, 
seis meses. Na maioria dos 
casos, não é necessária a 
hospitalização. Após duas 
semanas de tratamento 
correto, a transmissão não 
ocorre mais.



página 2 A GAzetA dos Municípios 25 de outubro de 2016

Curiosidades

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo o Bra-
sil são os portugueses, mas poucas pessoas sabem o por quê! As origens estão na 
nossa história e na de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas 
riquezas e ignoraram os nossos interesses. Que imagem nós poderíamos ter deles? 
O que poderíamos falar deles hoje em dia? Será que poderíamos dizer: Oh! Eles 
descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis? Claro que não! Depois de tudo o que 
eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chamá-los de tolos 
e estúpidos. Mas de idiotas, eles não têm nada. Por um grande período da história, 
o Império Português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e o quanto é atu-
almente o Império Americano.
***
Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordicá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso para 
várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada positivos. Afinal, muitos 
micro-organismos são ingeridos e também há risco para a saúde dos dentes. O ato 
pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias 
devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, 
mantendo-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lasca-
do e você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer a unhas semanalmente, a boa 
aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante ficar uma semana 
por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela facilita a descamação 
das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse ato substitui o movimento re-
petitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito é, geralmente, 
reflexo de ansiedade vale a pena investir em atividades em que ela possa ser extra-
vasada como praticar exercícios físicos, ler livros ou escrever.

Humor

Um menino de dez anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca 
de 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relaciona-
mento entre eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
-Eu não gosto de crianças!
E ele rapidamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Tremendo bajulador diz ao chefe:
- O senhor sabia que eu só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza são sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira pessoa é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda é quem o senhor indicar!
***
Venha para os nossos salões de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao que usava 
o Fenômeno. Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer 
você bater um bolão com as mulheres, mas em caso de falhas ou erros dos nossos 
profissionais, você ganhará, totalmente grátis, um corte igualzinho ao do ex-joga-
dor Roberto Carlos.
***
Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma 
pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele responde:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felici-
dade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, 
serve sem cansaço, apaga-se para que outros brilhem, silencia as aflições, ocultan-
do as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer 
situação, vive para ser útil aos semelhantes, agradece a cruz que leva sobre os om-
bros, fala esclarecendo e ouve compreendendo, crê na verdade e procura ser justo. 
Quem ama, tal qual o samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caí-
dos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante.
***
Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa convivência 
está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de desvirtuar com-
pletamente um simples comentário. Mesmo quando você está com a razão, pode 
colocar tudo a perder, com uma expressão mal usada. O conteúdo da conversa é 
imediatamente posto de lado porque aquele que se sente ofendido quer se defender 
e assim acabamos metidos em uma briga sem razão.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, qualquer 
que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se observar, os que estão 
acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição 
de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá 
compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E dessa maneira 
poderá ajudar melhor uns e a outros.

Pensamentos, provérbios e citações

Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.

Aquele que pensa pequeno sofre das faltas de imaginação.

O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.

Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.

A coragem não admite falsificações.

O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
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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.

Professores municipais e 
ETEC de Caraguatatuba 
participam da 10ª Feira

Tecnológica em SP
Buscar novas ideias, co-
nhecer projetos de várias 
cidades do Brasil e de ou-
tros países e implantá-los 
em Caraguatatuba. Esse 
foi o objetivo da visita 
de 17 professores de Em-
preendedorismo e duas 
do Apoio Pedagógico da 
rede municipal, à 10ª Fei-
ra Tecnológica realizada 
pelo Centro Paula Souza 
(ETEC), entre os dias 19 e 
21, em São Paulo. 
 Estandes com 211 proje-
tos sobre Artes, Cultura 
e Design; Gestão e Ciên-
cias Econômicas; Ciên-
cias Biológicas e Agrárias; 
Informática e Ciências da 
Computação; Tecnologia 
Industrial Mecânica; Tec-
nologia Industrial Elétrica; 
Saúde e Segurança; Tecno-
logia Química, de Alimen-
tos, da Agroindústria e da 
Bioenergia; Infraestrutura; 
Turismo, Hospitalidade e 
Lazer; Ação Social e Ex-
tensão de Serviços de di-
versas cidades do Brasil, 
inclusive de outros países 
como Chile, Colômbia, 
Peru e México, foram ex-
postos por alunos das Es-
colas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia 
estaduais (Fatecs).
 O Litoral Norte foi repre-
sentado por um estande da 
ETEC de São Sebastião 
com o projeto Bibliote-
ca Inovadora, e outro da 
ETEC Caraguatatuba so-
bre a utilização da fibra 
do coco em substituição 
da turfa canadense para 
remoção de vazamentos 
de óleo no mar, que pos-
teriormente se transforma 
numa biomassa para gerar 
energia.
 A secretária Municipal 
de Educação de Cara-
guá, Marta de Oliveira 
Braz, também esteve na 
10ª Feira de Tecnologia e 
acompanhou os alunos e 
professores. “O Empreen-
dedorismo é uma discipli-
na que estimula os alunos 
a pensar diferente, a de-
senvolver a criatividade e 
a ter maior desenvoltura na 
vida escolar. Essa parceria 

com o Sebrae de São José 
dos Campos e a Secretaria 
de Educação tem rendido 
ótimos frutos”, afirmou.
 A professora, Maria da 
Penha Marques, que mi-
nistra aulas de Empreen-
dedorismo em três unida-
des municipais, disse que 
a participação na Feira foi 
proveitosa. “A disciplina 
Empreendedorismo do 5º 
ao 9º ano é um sucesso na 
rede municipal. Muitos es-
tudantes têm pais que tra-
balham por conta própria e 
são pequenos empreende-
dores. Entender o que é ser 
empreendedor valorizou o 
trabalho dos pais por esses 
filhos. Além disso, nas au-
las desenvolvemos valores 
como responsabilidade, 
assiduidade e persistência. 
Na Feira Literária (FLIC) 
na EMEF Dr. Carlos de 
Almeida Rodrigues fize-
mos brigadeiro e bolo para 
vendermos e foi um su-
cesso. Voltei com muitas 
ideias para desenvolver 
com os alunos para nossa 
Feira de Empreendedoris-
mo em novembro”, disse.
 E ainda, a professora, 
Marizelha Silva Santos, 
da EMEF Prof. Euclydes 
Ferreira e EMEI/EMEF 
Masako Sone, contou que 
levará aos alunos as pro-
postas dos projetos sobre 
horta e sustentabilidade 
que conheceu na Feira.
 Reciclagem do coco 
- Desde outubro de 
2013, a Prefeitura de  
Caraguatatuba adquiriu 
maquinário para triturar 
100% dos galhos de podas 
e cocos recolhidos pela se-
cretaria de Serviços Públi-
cos (SESEP). De acordo 
com dados da SESEP, na 
baixa temporada são re-
colhidos 4 mil cocos e, na 
alta, 9 mil por mês.
 As cascas são trituradas 
e o resíduo é doado a 15 
agricultores da região sul 
do município. “Com essa 
máquina, reduzimos o lixo 
no município, despesas 
com seu armazenamento 
e transporte, impacto am-
biental, e também a pos-

sibilidades do coco vazio 
se tornar criadouro do 
mosquito da dengue, zika 
e chikungunya e, conse-
quentemente, custos para 
o município”, disse o se-
cretário, Sergio Braz.
 Paralelamente ao trabalho 
da SESEP, a professora Pa-
trícia Carbonari Pantojo, 
da ETEC Caraguatatuba, 
também incomodada com 
a quantidade de resíduos 
dos cocos, principalmente 
na alta temporada, teve a 
ideia de trabalhar na aula 
de logística reversa uma 
forma de reduzir o impac-
to ambiental deste tipo de 
lixo.
 “Em uma visita técnica 
dos alunos ao porto de São 
Sebastião, eles se depara-
ram com a Turfa canaden-
se, que é um pó usado para 
a contenção do óleo quan-
do há vazamento no mar. 
Foi aí que as alunas, Núbia 
Marques da Silva e Aline 
Faustino Soares, tiveram 
a ideia de testar a fibra do 
coco para conter o óleo ao 
invés da Turfa canadense. 
Com isso, conseguimos 
doação dos resíduos tritu-
rados do coco com a Pre-
feitura de Caraguá para as 
pesquisas”, contou Patrí-
cia. 
 O material doado foi le-
vado ao laboratório para 
testes. “Constatamos que 
a fibra é capaz de absor-
ver melhor o óleo do que 
a turfa, facilitando a re-
moção do óleo. E o pro-
duto da remoção vira uma  
biomassa que pode ser co-
mercializada para geração 
de energia”, explicou Nú-
bia. 
 O secretário Sérgio Braz 
também esteve presente 
na 10ª Feira Tecnológica e 
visitou o estande da ETEC 
Caraguatatuba e parabeni-
zou o trabalho da profes-
sora e das alunas e ressal-
tou o apoio ao projeto.
 O trabalho foi registrado 
em cartório e as autoras 
trabalham com a Agência 
Inova Paula Souza no pro-
cesso para garantir a pa-
tente do produto.
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Inscrições para concorrer à 
Cipa da Prefeitura de Caçapava 

vão até 27 de outubro

Termina na quinta-feira, 
27 de outubro, o prazo 
para as inscrições dos ser-
vidores municipais inte-
ressados em se candidatar 

a representante dos empre-
gados a Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes) da Prefeitura 
de Caçapava para manda-

to 2016 a 2017. As inscri-
ções devem ser feitas na  
Casa do Servidor, na rua 
15 de Novembro, 475, 
das 8h às 12h. Não é 
permitida candidaturas 
de servidores comissio-
nados e temporários. A 
eleição vai acontecer nos 
dias 3 e 4 de novembro.  
A Cipa é composta por 
servidores eleitos e repre-
sentantes do governo mu-
nicipal e tem por objetivo 
principal, a prevenção de 
acidentes e doenças de-
correntes do trabalho e à 
melhoria das condições 
de trabalho dos servidores 
públicos municipais. 

Trem do Forró leva
idosos em passeio
turístico em Pinda

O Trem do Forró trouxe 
muita dança e alegria para 
os idosos da cidade duran-
te o passeio até o Piracua-
ma, na sexta-feira (21). O 
passeio foi feito em parce-
ria com Estrada de Ferro 
Campos do Jordão e teve a 
participação dos idosos do 
CCI Campinas, que dança-
ram durante todo o trajeto.
Esse passeio é feito para 
promover o turismo de 
lazer para os idosos da 
cidade por meio do De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura. O trajeto de 
bondinho começa na esta-

ção do centro da cidade e 
vai até o Piracuama, mos-
trando as belezas e paisa-
gens naturais de Pindamo-
nhangaba.
A Banda Gold encheu o 
passeio de músicas clás-
sicas do forró e sertanejo, 
incentivando a cultura cai-
pira vale paraibana. Para a 
representante do Departa-
mento de Turismo, o Trem 
do Forró promove não só 
o turismo de lazer entre 
idosos, mas também  in-
centiva os turistas a conhe-
cerem as rotas turísticas de 
Pindamonhangaba.

“O trem do Forró incenti-
va o bem-estar e autoesti-
ma dos idosos, por meio 
da dança e da interação 
social que acontece no 
passeio”, disse. O próxi-
mo Trem do Forró está 
marcado para o dia 27 de 
outubro, em comemoração 
ao mês da Melhor Idade. 
Mais informações poderão 
ser obtidas diretamente no 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, que fica no 
Palacete Tiradentes (ao 
lado da igreja São José e 
agência dos Correios), ou 
pelo telefone 3643-1761. 

Mais de 900 alunos
recebem certificados 

do “Nosso Bairro”
em Pinda

Manutenção de
túmulos deve ser feita 

até dia 28 em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
terça-feira (25), a cerimô-
nia de formatura de 911 
alunos participantes do 
Programa Nosso Bairro, 
tanto nas tendas do Jardim 
Eloyna e das Campinas, 
quanto nos centros comu-
nitários por toda a cidade. 
O evento será realizado a 
partir das 14 horas, na As-
sociação Atlética Ferrovi-
ária.
 Além da entrega de certifi-
cados, o evento terá ainda 
a exposição de artesanato 
com os trabalhos produzi-
dos pelos alunos, desfile 
de modelos das oficinas de 
corte de cabelo do Terra 
dos Ipês 1 e apresentação 
de balé com as alunas das 
oficinas do Cidade Jardim 
e do Mombaça. O Progra-
ma Escola da Beleza é par-
ceiro do “Nosso Bairro” 
na iniciativa.
 Alunos formandos e seus 
familiares são convidados 

O prazo para a manutenção 
dos túmulos no Cemitério 
Municipal segue até o dia  
28 de outubro.  
A partir desta data, 
a Prefeitura realiza-
rá limpeza geral e  
preparação do local para 
receber os visitantes no 

do evento, que tem entrada 
gratuita.
Oficinas e Bairros 
Escola da Beleza
Corte de Cabelo (Terra dos 
Ipês 1), Design de Sobran-
celhas (Mombaça), Mani-
cure e Unhas Decoradas 
(Terra dos Ipês 1 e Mom-
baça), Maquiagem (Mom-
baça)
Programa Nosso Bairro
Artesanato com MDF 
(Campinas, Castolira, Jar-
dim Eloyna, Oliveiras e 
Padre Rodolfo); Bijute-
ria (Andrade, Liberdade 
e Parque São Domingos); 
Bolsas Recicladas (Mom-
baça); Bonecas de Pano 
(Bonsucesso, Campinas, 
Campos Maia, CEU das 
Artes, Cruz Pequena, Jar-
dim Eloyna, Maçaim, Ma-
ricá e Santana); Chinelos 
Decorados (Araretama, 
Bosque, Campinas, Jar-
dim Eloyna, Jardim Re-
gina, Morumbi e Pasin); 
Crochê com Fuxico (CCI 

Dia de Finados, 2 de no-
vembro.
O Cemitério Muni-
cipal já está receben-
do reparos e melhorias  
necessárias para a manu-
tenção do cemitério, que 
deverá receber centenas de 
pessoas para o Feriado.

Vila Rica, Goiabal e Par-
que das Palmeiras); De-
corações para Festas com 
E.V.A. (Bela Vista, Jar-
dim Rezende); Macramê 
com Sianinha (Grupo Te-
rapia e Lazer – Recinto 
São Vito); Patch Aplique 
(Feital, Jardim Eloyna); 
Patch Work Embutidos 
(Araretama, Bela Vista, 
Campinas, Jardim Eloyna, 
Karina e Ramos, Laerte 
Assumpção); Pintura em 
Tecido (Campinas); Pin-
tura em Tela (Vila Suíça); 
Pintura em Vidro (Jardim 
Eloyna, Santa Cecília  
e Vale das Acácias); Reci-
clagem com Papel (Cida-
de Jardim, Cidade Nova); 
Reciclagem com Pet (Vila 
São Benedito – Centro 
Esportivo João do Pulo); 
Tapete com Lycra (Campi-
nas); Trançado com Fitas 
(Araretama); Tricô com 
Fuxico (Terra dos Ipês 1); 
Velas Decoradas (São Ju-
das Tadeu). 

No dia 2 de no-
vembro, o local  
funcionará em horário dife-
renciado: das 6 às 18 horas.  
Nos demais dias, o ce-
mitério estará aberto 
no horário normal de  
funcionamento, ou seja, 
das 7h às 17 horas. 
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Prefeitura de Taubaté 
entrega revitalização do 
ginásio Vila São Carlos

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, en-
tregou nesta quarta-feira, 
dia 19, a revitalização do 
ginásio da Vila São Car-
los, após cerca de 10 anos 
fechado. O local recebeu 
reformas nos banheiros, 
na parte hidráulica e elé-
trica, pintura geral, ilumi-
nação noturna, grades e 
alambrados novos, piso,  
além de dispositivos de 
segurança. O espaço foi 
dividido ao meio e será 
utilizado pelas categorias 
de base do basquete de 
Taubaté e pelos programas 
de artes marciais da cida-
de, até um octógono foi 
montado na quadra.
Dezoito ginásios foram 
reformados desde 2013: 
Belém, Baronesa, Parque 
São Luís, Cecap, Vila São 
Geraldo, Gurilândia, Vila 

Costa, Imaculada, Casa 
do Menor (Vila São José), 
Vila Marly, Quiririm, 
Bonfim, CTI, Independên-
cia, Emecal, Vila Apare-
cida, Jardim das Nações 
e Vila São Carlos foram 
revitalizados e recebem 
subprogramas do Comum
-Unidade em Ação. O gi-
násio do Itaim, último a 
ser entregue deste pacote 
de reformas, continua em 
obras.
O ginásio da Vila São Car-
los fica na Avenida Ban-
deirantes, s/n. Vila São 
Carlos.
Comum-Unidade em Ação
Todos os espaços esporti-
vos que estão sendo revi-
talizados e entregues aos 
moradores passam a rece-
ber imediatamente os pro-
gramas do Comum-Uni-
dade em Ação, que visam 
atender a população em 

maior vulnerabilidade so-
cial e tem o papel de pro-
porcionar atividade física 
da infância à 3ª idade.
Para participar, o interes-
sado deve fazer a inscrição 
on-line pelo site: www.
taubate.sp.gov.br. No en-
dereço eletrônico, o aluno 
deve clicar no ícone Es-
porte e Lazer e depois na 
Ficha de Inscrição do Co-
mum-Unidade em Ação.
Entre as opções estão Ati-
vidades Circenses, Brin-
car de Viver, Caminhan-
do para Saúde, Escola da 
Bola, Geração Esporte, 
Ginástica Artística, Ginás-
tica Rítmica, Gol do Fu-
turo, Handebol Educação, 
Lutando pela Paz, Ritmo 
Livre, Vida Ativa e Viva 
Vôlei.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
(12) 3624-8740.

Sindicato Rural de
Pindamonhangaba 
inaugura Feira do

Produtor Rural

Produtores de diversas 
propriedades de Pindamo-
nhangaba inauguraram a 
“Feira do Produtor Rural” 
na sede do Sindicato Rural 
da cidade. A feira é uma 
iniciativa que tem a parce-
ria do Senar.
O programa teve início em 
abril e tem por objetivo a 
expansão do agronegócio. 
É realizado em sete mó-
dulos. De acordo com a 
facilitadora Dora Pedroso, 
o curso leva em conside-
ração a estrutura para a 
comercialização dos mais 
diversos produtos disponí-

veis na propriedade rural.
De acordo com os or-
ganizadores, o evento é 
uma excelente oportu-
nidade para quem gosta 
de produtos de qualida-
de e direto do produtor.  
A Feira, que oferece pro-
dutos orgânicos, conven-
cionais e artesanais. Um 
dos destaques da feira são 
os estandes, feitos de bam-
bu e que  foram confeccio-
nados pelos próprios pro-
dutores.
Para Cláudio Salgado de 
Macedo, presidente do 
Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural 
e presidente da APEP – 
Associação dos Produ-
tores Ecológicos de Pin-
damonhangaba, a Feira 
de Produtores também 
é fruto de um trabalho 
que começou há 4 anos,  
com o primeiro curso 
de olericultura orgâni-
ca do Sindicato Rural.  
“A partir desses primeiro 
cursos, nos organizamos 
criando a Associação e fo-
mos em busca de nossos 
certificados para oferecer 
sempre o melhor ao con-
sumidor”. 

Atletas da Ginástica
Artística de Pinda

 conquistam medalhas
em competição

Paulo Miranda completa 
dois meses no comando da 

Prefeitura de Taubaté

No último sábado (15), a 
equipe de ginástica artís-
tica de Pindamonhangaba 
participou da III Etapa Es-
tadual do Troféu Liga, re-
alizada na cidade de Pau-
línia. A competição contou 
com 100 atletas que reali-
zaram as provas de salto, 
paralelas assimétricas, tra-

O prefeito Paulo Miranda 
completa dois meses no 
comando do Executivo 
Municipal de Taubaté com 
uma série de conquistas 
para a população em áre-
as como Saúde, Esportes, 
Segurança e Serviços Pú-
blicos.
Desde o início de sua pos-
se, em 10 de agosto deste 
ano, Miranda deu conti-
nuidade à revitalização de 
Pamos (Posto de Atendi-
mento Médico e Odonto-
lógico) e unidades de ESF 
(Estratégia de Saúde da 
Família) do município. Já 
são cinco unidades com 
estrutura reformada em 
funcionamento com equi-
pamentos novos no Qui-
ririm, Caieiras, Vila São 
Geraldo, Vila São José e 
Santa Fé. Ainda na área 
de Saúde, outra conquista 
está no combate ao mos-
quito Aedes aegypti. Gra-
ças às ações de prevenção 
e fiscalização do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos), o município 
zerou o número de casos 
de dengue nos últimos 
dois meses.
Na área de Esportes, nesta 
quarta-feira, 19 de outu-
bro, a comunidade da Vila 
São Carlos recebeu o gi-
násio do bairro totalmente 
revitalizado, após cerca de 
10 anos fechado.  O local 
recebeu reformas nos ba-
nheiros, na parte hidráuli-
ca e elétrica, pintura geral, 

ve de equilíbrio e solo. O 
evento foi importante para 
avaliar o nível técnico e 
postural das ginastas.
Pinda esteve muito bem re-
presentada na competição 
de individual geral, pelas 
ginastas Annita Pain, Edu-
arda Vitor, Gabriela Abdo, 
Julia Franco e Maria Julia 

iluminação noturna, gra-
des e alambrados novos, 
piso, além de dispositivos 
de segurança.
Entre as prioridades do 
prefeito também está a 
recuperação do telhado 
da Rodoviária Nova de 
Taubaté. A licitação para 
a reforma do local, no va-
lor de R$ 7,4 milhões, foi 
aberta e segue em anda-
mento, sob supervisão da 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos.
Atendendo aos pedidos 
da população, Miranda 
cobrou da Sabesp a so-
lução para o problema 
da água suja no abas-
tecimento do municí-
pio. O prefeito se reuniu 
com técnicos da Arsesp 
(Agência Reguladora de  
Saneamento e Energia do 
Estado) para o monitora-
mento deste caso.
Na área de Segurança Pú-
blica, o prefeito tem se 
mostrado atento às rei-
vindicações dos guardas 
municipais e pretende 
estruturar recursos que 
permitam o correto treina-
mento destes profissionais 
para que sejam criadas 
condições de, futuramen-
te, viabilizar uma guarda 
armada. A corporação foi 
reforçada recentemente, 
com o ingresso de 12 no-
vos guardas.
Trocas de secretários e re-
formulação nos quadros 
de servidores comissiona-

Basílio, que conquistaram 
medalha de ouro. Giovan-
na Pena, Kauê Silva, Pau-
lo Soares e William Bap-
tista, medalha de prata. 
Beatriz Miranda e Maria 
Clara Barbosa trouxeram 
o bronze. No comando, o 
técnico Marcelo Ronconi 
e Monique Ellen.

dos da prefeitura também 
são marcas da gestão de 
Miranda, que busca com 
isto melhorias adminis-
trativas e maior qualidade 
nos serviços oferecidos à 
população.
Ex-presidente da Câmara 
de Taubaté, o prefeito tem 
procurado manter o diá-
logo com os vereadores, 
respeitando a independên-
cia entre os poderes Exe-
cutivo e Legislativo, mas 
garantindo a tramitação de 
projetos importantes para 
o município. Entre eles 
está a criação do plano de 
carreira para os funcioná-
rios da prefeitura.
Miranda vai enviar tam-
bém à Câmara, ainda este 
ano, o projeto de lei para 
a criação da Corregedoria 
Geral do Município, que 
visa o controle interno, de 
apuração e regularidades 
administrativa, buscando 
dar mais transparência à 
gestão pública e preser-
vando os cinco princípios 
da administração pública 
(legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicida-
de e eficiência).
Muito ainda há o que fazer 
e concluir em benefício de 
Taubaté. O prefeito agra-
dece o apoio da população 
e promete deixar até o fi-
nal do ano sua marca no 
Palácio do Bom Conselho: 
uma administração trans-
parente e voltada ao inte-
resse público.


