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A GAzetA dos Municípios

Abertas inscrições para 
tradicional Prova

Pedestre do Geninho 
2016 em Tremembé

Diocese de Taubaté
divulga combate ao

Aedes aegypti

Prefeitura de Taubaté 
abre processo seletivo 

para contratação
temporária

Campanha contra a raiva 
em cães e gatos termina 

dia 9 de abril
em Pindamonhangaba

Estão abertas as inscri-
ções para XIX Prova 
Pedestre Francisco Eu-
gênio da Costa,  conhe-
cida popularmente como 
“Corrida do Geninho”.
O evento organizado pelo 
Secretaria de Esportes da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, acontece no do-
mingo, dia 19 de junho, 
às 8h, com concentra-
ção na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 
site http://sites.minha-
sinscricoes.com.br/XI-
X C o r r i d a d o G e n i n h o

A comunidade católica é 
parceira da Prefeitura de 
Taubaté no combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 
Na edição de março do 
Jornal O Lábaro, a Diocese 
de Taubaté dedica a man-
chete e três páginas para 
divulgar um alerta contra 
o “odiado do Egito”, res-
ponsável pela transmis-
são da dengue zika e chi-
kungunya. No jornal, que 
é publicado desde 1910, 
podem ser encontradas 
informações sobre o ciclo 
de vida do aedes, dicas de 
prevenção e reproduções 
do material da campanha 
“Xô Mosquito”, realizada 
pela prefeitura. Além do 

A Prefeitura de Taubaté 
tornou público nesta quin-
ta-feira, através de Diá-
rio Oficial do município, 
a realização do processo 
seletivo simplificado de 
nº 001/2016, que trata da 
contração temporária de 
professores para prestar 
serviços junto à Escola 
Municipal de Ciências Ae-
ronáuticas – EMCA, bem 
como formação de cadas-
tro reserva pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, 
podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual 
período. As inscrições se-
rão realizadas das 9h do 
dia 4 de abril às 18h do dia 
7 de abril, exclusivamen-
te pelo site www.taubate.
sp.gov.br. O valor da taxa 
de inscrição é de R$ 20,00 
para Professor Especialis-
ta e R$ 30,00 para Profes-
sor Coordenador. A data li-
mite para o pagamento das 
inscrições é dia 8 de abril. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está rea-
lizando a campanha de 
vacinação contra a raiva. 
O prazo termina no dia 
9 de abril. A imunização 
teve início no dia 27 de fe-
vereiro e a população deve 
levar os cães e gatos para 
protegê-los da doença. 
A raiva é transmitida 
por morcegos e pode 
afetar os animais do-
mésticos e os humanos.
Neste sábado a equipe da 

No dia 18 de junho, sá-
bado, os atletas devem 
comparecer a Praça da 
Estação para retirada 
do número de peito  das 
09h às 13h e domingo 
dia 19, das 6h às 7h30.
As categorias iniciantes 
(até 15 anos), pré-mirim 
e mirim masculino e fe-
minino possuem o per-
curso com 2Km e farão a 
largada da prova às 8h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km 
com largada e chegada 
na Praça da Estação, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 

Setor de Comunicação da 
Diocese de Taubaté, que 
já desenvolve um trabalho 
de divulgação sobre a ne-
cessidade de combate ao 
mosquito, as ações ganha-
ram o reforço da Pastoral 
da Saúde e do Movimento 
Mãe Peregrina. A admi-
nistração municipal tam-
bém agradece o empenho 
de outras denominações 
religiosas, clubes de ser-
viço, entidades civis e mi-
litares em participar deste 
combate. Taubaté enfrenta 
uma epidemia de dengue 
e ultrapassou o indicador 
de 100 casos confirmados 
para cada grupo de 100 
mil habitantes no início 

Estão disponíveis 4 vagas 
para professor especialis-
ta em Aviônica; 3 vagas 
para professor especialista 
em Célula; 6 vagas para 
professor especialista em 
Grupo Motopropulsor; 1 
vaga para professor espe-
cialista em Informática; 1 
vaga para professor espe-
cialista em Eletroeletrôni-
ca; 1 vaga para professor 
especialista em Primei-
ro Socorros; 1 vaga para 
professor coordenador 
de Aviônica, 1 vaga para 
professor coordenador 
de Célula e 1 vaga para 
professor coordenador de 
Grupo Motopropulsor. 
Os salários variam de R$ 
2.207,52 e R$ 2.759,40. 
O candidato realizará uma 
prova objetiva; uma didá-
tica, que consiste em uma 
aula expositiva sobre o as-
sunto da especialidade do 
candidato; e uma prova de 
títulos e experiência ante-

Prefeitura estará nos bair-
ros Feital, Cidade Nova, 
Jardim Eloyna, Triângu-
lo, Maricá e Santa Cecília 
para imuni-
zar os cães e gatos.
Os horários de atendi-
mento nestes locais ci-
tados podem ser con-
feridos na tabela. Além 
disso, haverá vacinação 
no Shopping Pátio Pinda, 
das 14 às 17 horas, em 
frente à loja Riachuelo.
A Prefeitura de Pinda-

e calçamento de pedras.
Os atletas menores de 18 
anos só poderão parti-
cipar da Prova Pedestre 
Geninho mediante au-
torização dos pais, téc-
nicos ou responsáveis.
Os atletas melhores co-
locados do 1º ao 3ºlu-
gares, categoria 5KM 
e 2km, Masculino e 
Feminino, serão con-
templados com troféus, 
e medalhas de partici-
pação a todos atletas.
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone (12) 3607-
1004 ou 3672-4760.

de março. A população 
precisa ajudar. Cada um 
deve cuidar de seu imó-
vel, fazendo a vistoria dos 
jardins, vasos e materiais 
que podem juntar água e 
fazer o descarte de lixo e 
entulho da maneira corre-
ta, em locais adequados, 
nunca em calçadas ou 
terrenos públicos ou pri-
vados. Denúncias sobre 
criadouros em potencial 
devem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
A prefeitura também dis-
ponibiliza o hotsite xô 
mosquito (http://taubate.
sp.gov.br/xomosquito/) 
para o encaminha-
mento de denúncias.

rior. Todas as informações 
com relação aos pré-requi-
sitos, carga horária, entre 
outras atribuições do car-
go, constam no edital dis-
ponibilizado no site oficial 
da Prefeitura. O Processo 
Seletivo terá validade de 
1 ano, contado da publica-
ção de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual 
período, a critério da Ad-
ministração. Telefonista
Também está aberto o pro-
cesso seletivo para pre-
enchimento de uma vaga 
para função de telefonista, 
e formação de cadastro re-
serva, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, po-
dendo, a critério da Prefei-
tura, ser prorrogado, por 
uma única vez, por igual 
período. Para concorrer ao 
cargo é necessário ter Ensi-
no Fundamental completo. 
O salário é de R$ 1.304,08 
para 30 horas semanais.

monhangaba solicita aos 
munícipes que levem 
os animais para serem 
vacinados. A cida-
de precisa imunizar 
mais de 26 mil animais. 
De acordo com as infor-
mações dos profissionais 
da Secretaria de Saúde, 
a população não está le-
vando os cães e gatos 
para receberem a vacina. 
Os animais que fo-
rem contaminados com 
a raiva podem falecer.
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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

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha anota-
ções sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está comendo. Se seu 
trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa à noite, considere-se um 
comedor de stress. Para outros, pode ser tédio, tristeza ou solidão. Existem muitas 
razões para comermos mais do que o necessário. Trabalhe com essas anotações e 
observe o seu progresso na alimentação. Tem gente que acha que comendo menos 
vai emagrecer, mas na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no 
seu metabolismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ga-
nhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente em 
relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilitadas. Nenhuma 
dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café de manhã. Seu corpo 
fica sem comida durante o sono e pular a primeira refeição faz segurar gorduras e ir 
para o “modo de sobrevivência”, Uma vez que você estabelece uma rotina alimen-
tar adequada, você vai perder peso, mas passar fome só vai deixar seu corpo con-
fuso. Você precisa ter fobia de carboidratos. Carboidratos como arroz e o pão inte-
gral são muito importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue 
estável, são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um monte 
de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer muito, mas 
comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer dizer, não comer en-
quanto assiste TV, lê ou mexer no computador. E você não se concentrar na comida 
é mais ou menos como não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de 
dois anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu 
convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, 
ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma notícia boa e uma ruim!
- Lamento, estou no meio de uma reunião super tensa, mas me diz só a notícia boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!
***
Maria estava muito triste, mas muito triste mesmo. Vivia chorosa, andando, andan-
do pela casa até que um dia Manoel perguntou:
- Ò Maria! O que acontece com você?
- Eu estou muito desolada com a sua falta de interesse no nosso casamento, Mano-
el!
- Por que Maria?
- Sabes de uma coisa? Você não me procura mais, Manoel!
- Ai, é isso? Eu sei que não te procuro, Maria... mas tu também não te escondes!

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos ainda é ouvir 
o seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e 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 você 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 sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fizemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Elogie em público, mas critique em particular.

É preciso viver não apenas existir.

Quem pensa pouco erra muito.

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.

Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.

Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.

Há momentos em que calar é mentir.

O sentir é indispensável para se chegar ao saber.

Aprenda com os mudos os segredos dos gestos expressivos.

O poder nem sempre endireita a esquerda.

Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo.

TEMPO RECORDE

Laboratório de São Paulo entrega resultados do teste de dengue, febre chi-
kungunya e zica vírus em 6 horas

O CDB Medicina Diagnóstica, em São Paulo, otimizou a realização e o processa-
mento de resultados dos testes de Dengue, Zica vírus e febre Chikungunya. Diante 
dos desdobramentos dessas doenças e do impacto social que elas geram, a rede 
de megaunidades de diagnósticos por imagem e análises clínicas se empenhou em 
tornar mais eficiente toda etapa envolvida no diagnóstico dos pacientes, desde a 
recepção até a entrega de resultados. Com isso, enquanto em outras clínicas o pa-
ciente tem de esperar no mínimo 24 horas para começar um tratamento adequado, 
com a agilidade do CDB ele pode começar no mesmo dia. De acordo com Roberto 
Kalil, diretor de marketing do Alliar Médicos à Frente, do qual o CDB faz parte, 
esse ganho de eficiência só foi possível porque todo o grupo está empenhado na 
melhoria dos processos produtivos e dos serviços oferecidos aos pacientes. Mais 
informações: (11) 5908-7222.

Nota Oficial - Suspeitas de H1N1 - Ubatuba
Comunicação Prefeitura Municipal de Ubatuba PMU  Adicio-
nar aos contatos  13:41   Manter esta mensagem na parte 

superior de sua caixa de entrada  Documentos
Para: SAULO - OUVIDORIA-Pref.Ubatuba

ubatuba.assessoria@gmail.com
Nota Oficial - Suspeitas de H1N1 - Ubatuba

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ubatuba 
vem a público esclarecer:

- Não há nenhum caso confirmado de H1N1 em Ubatuba em 
2016. 

- São sete casos suspeitos de H1N1 na cidade neste ano.

- Dois deles já deram negativo - segundo análise do Instituo 
Adolfo Lutz.

- Um desses negativos é o paciente que veio a óbito recente-
mente. Sua morte não tem relação com o vírus.

- Os cinco casos restantes ainda estão sob análise e a VIEP 
Ubatuba aguarda os resultados do Instituto Adolfo Lutz.

Ubatuba, 28 de março de 2016 

Prefeitura de Taubaté
realiza mais uma reunião com 

Associação de Moradores
O prefeito Ortiz Junior 
recebeu nesta sema-
na os  representantes da 
Associação de Morado-
res do bairro Chafariz 
e região para mais uma 
reunião do Orçamento Ci-
dadão. A Associação de 
Moradores do Chafariz 
– Ama Guaianas foi rece-
bida pelo prefeito, acom-
panhado do vice-prefeito, 
secretários de Educação, 
Saúde e Mobilidade Ur-
bana, e representantes 

da pasta de Serviços Pú-
blicos. A reunião é coor-
denada pela Assessoria 
Especial de Participação 
Comunitária da prefeitura. 
A presidente da associação, 
Elisangela Alves Rovida 
de Souza trouxe diversas 
solicitações da comuni-
dade. Entre os principais 
assuntos discutidos estão 
a obra de revitalização da 
Praça, que deverá ser lici-
tada ainda nesse primeiro 
semestre, além de pedido 

de podas de árvores, vis-
toria em casas e terrenos 
vazios com possíveis fo-
cos do mosquito Aedes 
Aegypti e a reforma da 
quadra do bairro Maria 
Augusta. Todas as solicita-
ções foram anotadas e se-
rão encaminhadas aos de-
partamentos responsáveis. 
Estas reuniões fa-
zem parte do projeto 
Orçamento Cidadão e es-
tão previstas para acon-
tecer semanalmente.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
Processos de casamentos autuados entre 23/03/2016 e 23/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 191, Termo nº 6253
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL ALVARENGA CAPELLETE e GEISSE DE FATIMA BE-
NEDITO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 4 de maio de 1992, de profissão autônomo, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida da Saudade, nº 277, Centro, nesta cidade, filho de 
JOVIANO CAPELLETE JUNIOR, de 53 anos, nascido na data de 31 de dezembro de 1962 e de ROSE-
MARY APARECIDA ALVARENGA CAPELLETE, de 51 anos, nascida na data de 2 de setembro de 1964, 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida 
em 1 de maio de 1995, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo ende-
reço do contraente, filha de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BENEDITO, falecido em Taubaté/SP na data 
de 13 de agosto de 1999 e de EROTILDES DE FATIMA HERMINELLI, de 47 anos, nascida na data de 
18 de janeiro de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Passa Quatro/MG. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. 

Livro D- 23, FLS. nº 191, Termo nº 6252
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ LAELSON SOARES DE SOUSA e JOYCE MELO SILVA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Tururu - CE, nascido em 27 de março de 1991, de profissão aux. de desenv. infantil, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na  Estrada Municipal José Andrade Filho, nº 6008, Poço 
Grande, nesta cidade, filho de JOSÉ BRAGA DE SOUSA, brasileiro, de 48 anos, nascido na data de 14 
de março de 1968, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Trairi/CE e de MARIA DAS 
DÔRES SOARES DE SOUSA, brasileira, de 43 anos, nascida na data de 16 de outubro de 1972, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Itapipoca/CE. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 13 de 
março de 1990, de profissão funionária pública, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Irmã Conceição, nº 60, Jardim Maria Augusta, Taubaté/SP, filha de ANTONIO ROBERTO DA SILVA, 
brasileiro, de 55 anos, nascido na data de 6 de outubro de 1960, residente e domiciliado em Taubaté/SP, 
natural de São Paulo/SP e de MARIA LUCIA MELO SILVA, brasileira, de 57 anos, nascida na data de 6 
de junho de 1958, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Barra do Piraí/RJ. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na 
imprensa local desta cidade.

Vencer o sofrimento do corpo e da Alma
Paiva Netto

Geralmente, fundam-se instituições tendo em vista aqueles que necessitam de bens 
materiais, destituídos daquilo que os olhos penosamente testemunham. Todavia, 
o padecimento das gentes vai muito além do que se comprova na triste visão da 
pobreza humana. A dor não se encontra apenas nos barracos, nos mocambos, nos 
charcos, nos dias e madrugadas em que a LBV, ininterruptamente, levanta os men-
dicantes com a Ronda da Caridade, socorrendo o povo há mais de sessenta anos. 
As angústias também estão, e ferozes, nas mansões, nos apartamentos de luxo, 
nos palácios, onde o Amor nem sempre habita. E não há maior sofrimento do que 
a ausência dele.

Clamando por tranquilidade d’Alma
Lá, nos ambientes requintados, há igualmente mães que choram a incompreen-
são dos filhos e filhos que sofrem o abandono dos pais; casais que não se com-
preendem; enfermos cercados de atenções médicas, mas sem a sustentação dos 
corações que mais amam (...). Todos enfrentamos problemas. Todos! Se o drama 
não é estritamente pessoal, padece-se por alguém muito querido. Um mundo de 
paradoxos, de contrastes impensáveis. Em última análise, somos simples seres 
falíveis, clamando por tranquilidade d’Alma; instintivamente anelando a concór-
dia, aliada ao conhecimento da Verdade, de preferência a Divina. Jesus, o Amigo 
que não abandona amigo no meio do caminho, possui capacidade para iluminar o 
íntimo das criaturas. Ensinava Alziro Zarur (1914-1979): “Nenhum sofrimento é 
vão, nenhuma lágrima se perde. A vida humana é apenas uma preparação para a 
Verdadeira Vida. Não há um pranto sequer que Deus não veja. E quem não chora 
a sua lágrima secreta? O Pai Celestial guarda-as para toda a Eternidade”. As dos 
pobres e as dos ricos, pois o que importa, numa sociedade realmente solidária, é 
o ser humano!
No Evangelho, segundo Mateus, 11:28, e consoante João, 15:5 e 14:18, o Cristo 
generosamente nos convida: “Vinde a mim todos vós que estais exaustos e oprimi-
dos, e vos darei lenitivo. Eu sou a árvore, vós sois os ramos. Nada podereis fazer 
sem mim. Não vos deixarei órfãos”.

O conforto espiritual no Apocalipse
E essa consolação nos fortalece neste momento em que a violência campeia livre 
pelo mundo.
Algumas pessoas não sabem, mas o Apocalipse (não o confundir com previsões 
de fim de ano nem com Nostradamus) do mesmo modo oferece alento aos que o 
analisam sem ideias preconcebidas, as quais não soam bem ao pensamento liber-
tário da era em que vivemos. Ele anuncia, para os que têm olhos de ver e ouvidos 
de ouvir, o mais glorioso acontecimento de todos os tempos da História — a Volta 
de Jesus. Por que não?! Victor Hugo (1802-1885) costumava lembrar que quem 
hoje afirma que algo é impossível tacitamente se coloca do lado dos que vão per-
der. No Livro da Revelação, 2:10 e 22:12, o Divino Senhor conforta: “Não temas 
as coisas que tens de sofrer. (...) Sê fiel até à morte, e Eu te darei a coroa da Vida. 
(...) Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas 
obras”.
É indispensável, portanto, orar e vigiar, mormente nas ocasiões de crise, qualquer 
que seja o local ou o instante. A dor não aguarda oportunidade para bater à porta 
do coração. E a prece não é somente útil nos transes dramáticos da vida, mas es-
sencial na hora de buscar as soluções para os desafios de ordem filosófica, política, 
econômica, científica, religiosa, artística, esportiva etc.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 
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Comércio de Taubaté e região 
perdeu 3.295 empregos em 2015

O comércio varejista na 
região de Taubaté perdeu 
3.295 empregos com car-
teira assinada em 2015. 
As informações recebidas 
pelo Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista 
de Taubaté e região) são 
da Pesquisa de Empre-
go no Comércio Varejista 
do Estado de São Paulo 
(PESP), da FecomercioSP, 
elaborada com base nos 
dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego, por 
meio do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged) e o impacto 
do seu resultado no esto-
que estabelecido de traba-
lhadores no Estado de São 
Paulo, obtido com base 
na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais). 

Sete das nove atividades 
analisadas apresentaram 
queda na ocupação for-
mal nos últimos 12 meses. 
As mais expressivas fo-
ram observadas nos seg-
mentos de concessionárias 
de veículos (-12,2%) e de 
lojas de vestuário, teci-
dos e calçados (-9,3%). 
Por outro lado, os setores 
de supermercados (1,9%) 
e de farmácias e perfu-
marias (1,2%) foram os 
únicos que apresentaram 
alta no estoque de tra-
balhadores no período. 
De acordo o presi-
dente do Sincovat, 
Dan Guinsburg, o saldo 
negativo do emprego no 
comércio varejista pau-
lista obtido em 2015 foi 
resultado direto da queda 

do faturamento no setor.  
A inflação alta, a restrição 
de crédito, o avanço do 
desemprego e as incerte-
zas em relação aos rumos 
da economia resultaram 
em uma queda brusca do 
consumo das famílias. 
Observando os dados por 
ocupações, as funções 
que mais perderam va-
gas foram as de vende-
dores e demonstradores. 
O segundo posto com 
maior redução de vagas foi 
a área administrativa das 
empresas, como escriturá-
rios, assistentes e auxiliares 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
A pesquisa é segmen-
tada em 16 Delega-
cias Regionais, entre 
elas Taubaté - compos-
ta por 39 municípios.

Mapeamento indica 
regiões com mais 

casos de dengue em 
Taubaté

Professores da rede 
 municipal de Ilhabela 

participam da 
capacitação do projeto de 

Robótica Zoom/Lego

Mapeamento realizado 
pela Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté indica 
que as regiões 1 e 5 são res-
ponsáveis por mais da me-
tade dos casos confirmados 
de dengue no município.
Os dados foram tabula-
dos com base no total de 
casos confirmados no úl-
timo levantamento. Até 
o dia 20 de março, foram 
registrados no municí-
pio 748 casos positivos 
autóctones de dengue 
e  um caso importado.
Este mapeamento será 
utilizado pelos agentes do 
CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) para 
ajudar nas estratégias de 
combate ao Aedes aegyp-
ti em Taubaté. No mu-
tirão previsto para este 
sábado de Aleluia, por 
exemplo, estão previs-
tas atividades em bairros 
que integram a região 5. 
A programação é dinâmi-
ca e sujeita a alterações.
Taubaté foi dividida em 
6 áreas para a progra-
mação de estratégias e a 
realização de pesquisas 
como a ADL (Análise 

Professores e coordenado-
res da rede municipal de 
ensino de Ilhabela parti-
ciparam de oficina de ca-
pacitação para o projeto 
de robótica “Zoom Lego: 
Educação para a Vida”, du-
rante toda a última sema-
na, entre 21 e 24 de março.
O programa desenvolve 
soluções de aprendizagens 
inovadoras a partir do tra-
balho com peças de Lego®. 
Todos os alunos da rede 
municipal de ensino de 
Ilhabela (Ensino Infantil e 
Fundamental 1 e 2) serão 
contemplados com esta ino-
vação na grade curricular.
O ‘Zoom Lego’ deverá 
facilitar o aprendizado de 
alunos, inclusive nas au-
las de matemática, com 

de Densidade Larvária).
Taubaté enfrenta uma epi-
demia de dengue e ultra-
passou o indicador de 100 
casos confirmados para 
cada grupo de 100 mil habi-
tantes no início deste mês.
A população precisa aju-
dar. Cada um deve cui-
dar de seu imóvel, fazen-
do a vistoria dos jardins, 
vasos e materiais que 
podem juntar água e fa-
zer o descarte de lixo e 
entulho da maneira correta, 
em locais adequados, nun-
ca em calçadas ou terre-
nos públicos ou privados.
Denúncias sobre cria-
douros em potencial de-
vem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
A prefeitura também 
disponibiliza o hotsi-
te xô mosquito (http://
taubate.sp.gov.br/xomos-
quito/) para o encami-
nhamento de denúncias.
REGIÕES PRIO-
R I T Á R I A S
As regiões 1 e 5 são as 
que concentram o maior 
número de casos confir-
mados (mais de 50%)
Área 01 – 31,64%

o nome de “matemática 
alternativa”, sendo produ-
zido uma vez por semana 
dentro da grade curricular. 
Os programas destinam-
se a aprendizagem para 
crianças e adolescentes 
e são compostos por kits 
da Lego Education, fas-
cículos educacionais, 
assessorias às escolas e 
formação de educadores.
Em Ilhabela, os progra-
mas estão sendo aplica-
dos no contexto curricu-
lar da Educação Infantil e 
no Ensino Fundamental.
Para a secretária Muni-
cipal de Educação, Lídia 
Sarmento, esta formação 
visa soluções de apren-
dizagem inovadoras para 
o desenvolvimento das 

Jaraguá, Vila São Geraldo, 
Parque São Luiz, Areão, 
Mourisco, Vila das Gra-
ças, Vila Rica, Estiva, 
Parque Aeroporto, Vila-
ge, Portal Mantiqueira.
Área 05 – 21,62%
Campos Elíseos, Ima-
culada, Bosque da Saú-
de, Jardim América, 
Terra Nova, Três Ma-
rias, Chácara Silvestre
DEMAIS REGIÕES
Área 02 – 9,21%
Bonfim, Quiririm, 
Cecap, Santa Tere-
za, Chácara Flórida.
Área 03 – 18,29%
Água Quente, Gurilândia, 
Ana Rosa Parque Uru-
pês, Santa Clara, Sha-
lon, Vila São José, Ma-
ria Augusta, São Carlos
Área 04 – 11,10%
Independência, Jardim 
das Nações, Santa Lu-
zia, Jabuticabeira, Jardim 
Humaitá, Bom Conselho, 
C e n t r o
Área 06 – 6,94%
Belém, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista, São Gon-
çalo, Estoril, Barreiro, Ca-
taguá, Marlene Miranda
Zona rural – 1,2%

crianças e jovens da 
rede municipal de en-
sino de Ilhabela.
O prefeito Toninho Co-
lucci também ressalta a 
importância do ensino 
da robótica. “Cada vez 
mais buscamos incremen-
tar o sistema educacio-
nal, bem como estruturar 
nossa rede. Afinal, as-
sim como a saúde, edu-
cação é prioridade no 
município”, destacou.
A metodologia aplicada é 
fundamentada nos quatro 
pilares para a educação da 
Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a edu-
cação, a ciência e a cultura): 
aprender a fazer, aprender 
a ser, aprender a convi-
ver e aprender a conhece

Campeonato de Futebol 
SUB-20 tem rodada 
movimentada em 

Ilhabela

Dois jogos marcaram a 
rodada deste domingo 
do Campeonato Munici-
pal de Futebol SUB-20, 
com realização da Prefeitu-
ra de Ilhabela, por meio da 
Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Recreação. 
No estádio municipal, 

no Itaquanduba, o Estra-
da do Camarão empatou 
com o Nacional em 2 a 2. 
Vinicius Contini mar-
cou os dois gols do Es-
trada do Camarão, en-
quanto Lucas Januário e 
Fábio Marques anota-
ram para o Nacional. 

Na segunda partida do 
dia, o Barra Velha ven-
ceu o Sem Querer por 1 
a 0. O gol da vitória foi 
feito por Jeferson Oliveira.
A próxima rodada 
do Campeonato Munici-
pal de Futebol SUB-20 
será na terça-feira (29/3).


