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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.

Programa Voluntários do 
Esporte abre inscrições em 

Taubaté

Crianças do Castolira 
participam de plantio 
de árvores em Pinda

O Prove (Programa de 
Voluntários do Esporte), 
criado para os Jogos Re-
gionais de Taubaté no ano 
passado, está com as ins-
crições abertas novamen-
te. A intenção do programa 
é atender todos os eventos 
da Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura.
Os interessados devem ter 
mais de 18 anos e fazer as 
inscrições pelo site oficial 
da administração munici-
pal: www.taubate.sp.gov.

O Castolira recebeu, nesta 
semana, mais 21 árvores. 
O plantio foi realizado em 
conjunto com a comuni-
dade, dentro do projeto 
“Semeando Valores”, en-
cabeçado pela equipe da 
Estratégia de Saúde da 
Família, com a parceria 
do Departamento de Meio 
Ambiente e Departamento 
de Serviços Municipais.
Cerca de 130 alunos, entre 
4 e 12 anos, da Escola Mu-
nicipal “Professora Julieta 
Reale Vieira” participaram 
do plantio de quatro oitis 
e três resedás, na calçada 
da unidade escolar, e mais 
14 mirindibas rosa na área 
verde próxima. Além do 
plantio, as crianças ou-
viram palestras sobre a 
importância das árvores e 

br. O voluntário deve clicar 
na “aba” Secretarias, em 
seguida Esportes e Lazer e 
finalmente no item Prove.
Entre as funções dos vo-
luntários estão o auxilio 
no suporte e manutenção 
de equipamentos espor-
tivos, apoio operacional 
durante as competições, 
distribuição e manuseio 
de equipamentos espor-
tivos, orientação do flu-
xo de pessoas durante 
as entradas e saídas das 

da preservação. Também 
foi realizada uma conver-
sa com os pais de alunos 
e integrantes do projeto, 
solicitando o apoio para a 
multiplicação das informa-
ções, visando tanto a pre-
servação das mudas plan-
tadas quanto a denúncia 
dos veículos, por meio do 
número das placas, que es-
tão depositando entulho e 
lixo nos locais irregulares.
A equipe do Meio Am-
biente da Prefeitura lem-
brou, ainda, que a Cole-
tora Pioneira passa três 
vezes por semana no bair-
ro recolhendo o lixo co-
mum, nas quartas-feiras 
há a coleta seletiva e que 
o entulho deve ser leva-
do ao depósito de inertes, 
localizado no Araretama.

instalações, suporte ao 
controle de credenciais 
nas entradas de acesso li-
mitado, fornecimento de 
informações gerais dentro 
das áreas de competições, 
auxilio no deslocamento 
de pessoas com defici-
ência dentro das insta-
lações e assistência aos 
patrocinadores e parcei-
ros em geral dos eventos.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.

Além da ação na escola, 
a população participou do 
plantio de 14 mudas de 
árvores na área verde pró-
xima à escola, formando 
uma cerca viva, visando 
coibir o depósito de lixo e 
entulho, que já estava vi-
rando rotina naquele local.
A intenção das integran-
tes do projeto “Semean-
do Valores” é formar ali 
um bosque ou uma área 
de lazer, para beneficiar 
toda a população. As mu-
lheres participantes do 
projeto confeccionaram 
cartazes que foram pre-
gados no local para que 
as pessoas não joguem 
mais lixo naquela área.
A próxima reunião des-
te projeto está agenda-
da para o dia 20 de abril.

Prefeitura de Ilhabela 
inicia obras de  
ampliação da

Maternidade do
Hospital Municipal

A Prefeitura de Ilhabe-
la iniciou as obras de re-
forma e de ampliação da 
Maternidade do Hospital 
Municipal “Gov. Mario 
Covas Junior”. O valor 
do investimento é de R$ 
1.397.648,73 e as obras 
incluem toda impermea-
bilização da cobertura de 
toda a planta do hospital, 
a ampliação da farmácia e 
a pintura de todo o prédio. 
“Este é mais um grande 
investimento que realiza-
mos na saúde, a ampliação 
da nossa maternidade de 
Ilhabela, que aumentará 
o número de leitos e pro-
porcionará mais conforto 
para mães e bebês. Tam-
bém na saúde, a Prefeitura 
trabalha na construção do 
novo posto do Sul da Ilha, 
na Praia Grande”, destaca o 
prefeito Toninho Colucci.
A conclusão das obras está 
prevista para final de julho 
deste ano. Hoje, a ala da 
Maternidade do Hospital 

Municipal conta com um 
total de sete leitos e após 
a reforma contará com 11 
leitos, sendo oito leitos 
destinados para pós-parto 
e gestantes patológicas, 
um para parto e dois para 
exames, medicação e ob-
servação. A nova materni-
dade terá toda a estrutura 
propícia para a humaniza-
ção do parto, proporcio-
nando maior conforto para 
a gestante e para o recém-
nascido, assim como para 
a equipe hospitalar. “Com 
essa ampliação, vamos dar 
ainda mais ênfase na hu-
manização do parto, com 
uma estrutura melhor para 
receber as mães e os be-
bês”, destacou a secretá-
ria de Saúde, Dra. Lúcia 
Heidorn Reale Colucci.
Em razão da obra, a 
maternidade atualmen-
te está instalada em outra 
área do hospital e conti-
nuará atendendo normal-
mente de forma tempo-

rária. “Esta reforma vai 
proporcionar a melhoria 
da ambiência da materni-
dade, pois teremos condi-
ções de instalar em quartos 
separados gestantes com 
patologias, puérperas e 
pós-abortamento, trazendo 
assim uma hospedagem 
mais confortável e acolhe-
dora”, explicou a gerente 
de enfermagem do Hospi-
tal, a enfermeira obstetra 
Mara Celi Reis de Lima.
Segundo Mara Celi, outra 
novidade será o aperfei-
çoamento do parto huma-
nizado, pois haverá uma 
banheira para ser utiliza-
da como método não-far-
macológico para o alívio 
das dores no trabalho de 
parto. A reforma também 
resultará em um con-
sultório exclusivo para 
o setor de Maternidade, 
sala de exames e apli-
cação de medicamentos 
e posto de enfermagem 
mais amplo e funcional.
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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. 
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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.

Mais de 400 professores 
participam do 5º Fórum
Municipal de Educação

de Ilhabela
Mais de 400 professores 
participaram, na tarde de 
segunda-feira (28/3), da 
abertura do 5º Fórum Mu-
nicipal de Educação, no 
Centro Cultural e Educa-
cional “Prefeito Roberto 
Fazzini”, na Praia Gran-
de. O evento, que pros-
segue nesta terça-feira 
(29/3) com uma série de 
palestras e debates, tem 
como tema central “Ges-
tão: Eficácia e Amor”.
O prefeito Toninho Coluc-
ci, acompanhado da secre-
tária de Educação, Lídia 
Sarmento, e do secretário 
de Serviços Municipais, 
professor Valdir Veríssi-
mo, fez a abertura oficial 
do fórum. “É sempre mui-
to gratificante participar 
do fórum de educação, 
pois assim como a saúde, 
a educação é prioridade 
deste governo. Constru-
ímos 13 novas escolas, 
municipalizamos creches 
e o ensino de 6º ao 9º ano, 

implantamos o ensino de 
tempo de integral, cons-
truímos o PEII (Polo de 
Educação Integrada de 
Ilhabela) na Barra Velha 
e já iniciamos o PEII Sul 
da Ilha, levamos o ensino 
médio para comunidades 
tradicionais, entre tantas 
outras conquistas. Este é o 
5º fórum que realizamos, 
sempre proporcionando 
palestras sobre temas atu-
ais e esse grande debate. 
A educação de Ilhabela 
segue avançando e agra-
deço a todos os profissio-
nais do setor pelo trabalho 
e dedicação”, destacou o 
prefeito Toninho Colucci.
A secretária de Educação, 
professora Lídia Sarmen-
to, também ressaltou os 
avanços do setor. “Quero 
aqui agradecer o prefei-
to Toninho Colucci e em 
especial a todos aos pro-
fessores, gestores, coor-
denadores, enfim, a toda 
equipe da Educação. Este 

é nosso quinto fórum e 
tenho certeza que mais 
uma vez proporcionará 
um amplo debate sobre 
os desafios no municí-
pio”, disse a secretária. A 
mesa solene teve ainda o 
diretor da empresa Forma 
Escrita, Daniel Baroni.
O secretário de Serviços 
Municipais, Valdir Verís-
simo, que é professor da 
rede municipal de ensino 
e também vereador, des-
tacou o tema do Fórum 
de Educação. “O gover-
no do prefeito Toninho 
Colucci trabalha desde 
início o crescimento com 
eficiência de gestão, a 
valorização dos funcio-
nários. Uma das grandes 
demandas foi assumir a 
o ensino de 6º ao 9º ano 
com o processo de muni-
cipalização”, enfatizou. 
O fórum prosseguiu 
durante toda esta ter-
ça-feira (29/3) com 
palestras e debates.

Prefeitura de Ilhabela entrega
reforma de quadras poliesportivas 

na Praia Grande e Bonete
A Prefeitura de Ilhabe-
la entrega nesta semana, 
a reforma e a ampliação 
da quadra poliesportiva 
e do campo de futebol de 
areia que integram a Pra-
ça de Esportes e Eventos 
“Manoel Pereira Júnior – 
Neco”, na Praia Grande, 
sul da Ilha. Já no sábado 
(2/4), às 10h, será entregue 
à comunidade tradicio-
nal do Bonete a reforma e 
ampliação da quadra po-
liesportiva “Brasilio Lei-
te de Souza – Santinho”.
A quadra poliesportiva 
da Praia Grande ganhou 
um novo alambrado e um 
novo piso, bem como a 
renovação do sistema de 
iluminação. No campo de 
beach soccer foi realiza-
da a substituição da areia, 
além da instalação da par-
te elétrica com a nova ilu-
minação. Segundo infor-
mações da Secretaria de 
Obras, o valor do investi-

mento foi de R$ 396 mil.
Já na Praia do Bonete, após 
solicitação da comunida-
de, a Prefeitura realizou a 
reforma do espaço espor-
tivo, com troca do piso e 
pintura, substituição do 
alambrado e manutenção 
estrutural de todo equipa-
mento. O investimento foi 
de aproximadamente R$ 
150 mil. “Ilhabela oferece 
diversos espaços esporti-
vos ao longo do município, 
que possibilitam o lazer da 
comunidade e também a 
realização de aulas das es-
colinhas esportivas. Tanto 
a quadra do Bonete quanto 
as quadras da Praia Gran-
de foram totalmente refor-
madas e possibilitarão à 
pratica esportiva com con-
forto e segurança. Ainda 
no sul da Ilha, iniciamos 
a construção de mais um 
moderno Polo de Edu-
cação Integrada (PEII), 
como campo de futebol, 

ginásio e piscina semio-
límpica”, destacou o pre-
feito Toninho Colucci. 
“Investir em esporte é a 
alternativa saudável para 
oferecer uma qualidade 
de vida ideal aos muníci-
pes de Ilhabela. A reforma 
e ampliação das quadras 
da Praia Grande seguiram 
um projeto de paisagis-
mo bastante interessante. 
Assim, o novo espaço, 
totalmente reformado e 
ampliado, será ponto de 
encontro de esportistas e 
um local propício para o 
lazer a contemplação da 
natureza. No Bonete, co-
munidade tradicional, as 
opções da pratica esporti-
va são limitadas. Portanto, 
um espaço esportivo mo-
derno, como a quadra po-
liesportiva, garante acesso 
ao esporte de toda a co-
munidade”, explica o se-
cretário de Esportes, pro-
fessor Antônio Cornélio.
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CONTRATO 12/2016 
CONVITE 06/2016

MODALIDADE CONVITE 06/2016
CONTRATADO MERCEARIA J V CURSINO  

SANTOS LTRDA PP
OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS  

ALIMENTÍCIOS 

VALOR R$15.441,64
DATA DA SSINATURA 29 DE MARÇO de 2016
PRAZO 31 DE DEZEMBRO DE 2016

        

CONTRATO 13/2016 
CONVITE 07/2016

MODALIDADE CONVITE 07/2016
CONTRATADO MERCEARIA J V CURSINO  

SANTOS LTRDA PP
OBJETO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA E HIGIENE  

VALOR R$7.285,19
DATA DA SSINATURA 29 DE MARÇO de 2016
PRAZO 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

Prefeitura de Taubaté apoia 
ações educativas  em

shoppings e supermercados

Começou nesta semana 
a campanha educacional 
de trânsito sobre o res-
peito às vagas exclusivas 
de idosos e pessoas com 
deficiência, com o apoio 
dos shoppings e estabele-
cimentos comerciais, e em 
parceria com o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoas com Deficiência 
de Taubaté (COMDEF). 
As ações são educativas e 
visam orientar os motoris-
tas da importância de res-
peitar as vagas sinalizadas 
para pessoas com deficiên-
cia e idosos, e ainda escla-
recer sobre a nova redação 
do Código de Trânsito que 
agora permite a fiscali-

zação em áreas privadas 
que estejam devidamente 
sinalizadas. As fiscaliza-
ções começam quinze dias 
após o período educativo 
em cada centro comercial. 
A partir da criação do Es-
tatuto da Pessoa com De-
ficiência (Lei nº 13.146, 
de 06 de julho de 2015), 
o inciso XVII do artigo 
181 do Código de Trânsi-
to Brasileiro foi alterado, 
ou seja, as multas por es-
tacionar em vagas exclusi-
vas passaram de leves para 
graves, com cinco pontos 
na CNH e a penalidade 
no valor de R$ 127,69. 
A pessoa com deficiên-
cia e idosa precisa ter a 

credencial de estaciona-
mento para garantir seu 
direito de estacionar na 
vaga exclusiva. Ela é 
emitida pela Secretaria 
de Mobilidade Urbana, e 
para fazer a solicitação é 
necessário cópia do do-
cumento de identidade 
com foto, do comprovante 
de endereço e no caso da 
pessoa com deficiência, 
laudo médico recente 
com emissão de no má-
ximo três meses. Mais 
informações podem ser 
obtidas na Secretaria de 
Mobilidade Urbana no te-
lefone 3629-2916. As de-
núncias podem ser feitas 
através do telefone 156.

Conselho de Habitação 
acompanha obras do ‘Bem 
Viver Pindamonhangaba’

O Conselho Gestor do 
Fundo Municipal de Ha-
bitação visitou, no final 
de fevereiro, as obras do 
empreendimento ‘Bem 
Viver Pindamonhan-
gaba’, no Araretama.
No local, os conselhei-
ros puderam presenciar 
as montagens estruturais, 
fundações e instalações 
de placas pré-moldadas 
pelo sistema construtivo 
de concreto armado ‘in 
locu’, através de pai-
néis verticais e horizon-
tais. Foi possível ver 
que atualmente estão 
em fase de finalização 
de duas torres e iniciaram 
a construção da terceira, 
também que as fundações 
‘radier’ de oito condo-
mínios estão concluídos.
O canteiro de 
obras conta com aproxi-
madamente dez empresas 
terceirizadas pela SPL – 
Engenharia em várias mo-
dalidades de serviços na 
área da construção civil, 
administração e segurança.

Para os conselheiros, 
a visita foi proveitosa 
pelo fato de estar tendo 
clareza do desenvolvi-
mento do programa ini-
ciado em maio de 2015, 
que provavelmente es-
tará sendo concluído no 
primeiro semestre de 2017.
Bem Viver
O empreendimento “Bem 
Viver Pindamonhanga-
ba” é um projeto habita-
cional de interesse social 
que está sendo construí-
do por meio de parceria 
entre os governos: Munici-
pal, Estadual (Minha Casa 
Paulista) e Federal (Mi-
nha Casa, Minha Vida).
De acordo com infor-
mações do Departamen-
to Administrativo de 
Habitação, essa par-
ceria é de extrema im-
portância, pois possi-
bilitará a realização do 
sonho da casa própria 
para centenas de famílias.
Serão construídas 96 
torres, contando cada uma 
com quatro pavimentos 

– sendo térreo mais três 
pavimentos, totalizan-
do 1.536 apartamentos, 
cada um com 
área de 47,45m².
O empreendimento con-
tará com uma área edu-
cacional, sendo uma cre-
che e duas escolas com 
seis salas de aula, e tam-
bém com uma unidade 
básica de saúde. O foco 
é atender famílias de 
baixa renda e redu-
zir o déficit habita-
cional do município.
Para participar, os muní-
cipes precisam atender 
os seguintes critérios: 
ser morador do municí-
pio de Pindamonhangaba 
por no mínimo cinco 
anos; não ter qualquer 
titulo de imóvel; ter o ca-
dastro Habitacional no 
município atualizado; 
renda familiar máxima 
de mil e seiscentos reais.
Mais informações 
na Secretaria de Habi-
tação da Prefeitura. O 
telefone é 3644-5227.

Formas de proteção ao 
mosquito Aedes 

Aegypti tem nova 
ferramenta

PAT de Caraguá divulga 
vagas da semana

Além de eliminar todos 
os focos de água parada, 
usar repelentes e telas, 
agora também existe um 
larvicida biológico para 
aplicação no uso domés-
tico, que não traz impac-
tos ao meio-ambiente.
A lista de ações preventivas 
e iniciativas de proteção 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus – 
principal suspeito pela epi-
demia de microcefalia no 
país -,ganhou uma nova 
ferramenta. Agora, além de 
eliminar os focos de água 
parada, usar repelente, tela 
e roupas compridas, os 
brasileiros contam com um 
larvicida biológico para 
uso doméstico, que pode 
ser aplicado em casa, nos 
locais onde as ações me-
cânicas não alcançam ou 
são de difícil implantação.
    “Pela praticidade do 
produto, o Biovech che-
ga para ser mais um forte 
agente de prevenção ao 
foco do mosquito, evitan-
do que ele nasça. Pode 
ser usado em locais de 
difícil acesso de limpe-
za e jardins, por exem-
plo”, explica o médico e 
professor da PUCRS, Fer-
nando Kreutz, pesquisador 
à frente da nova tecnologia.
   O Biovech é resultado de 
10 anos de estudos e pes-
quisas da empresa de bio-
tecnologia e nanotecnolo-
gia Neovech, do Grupo FK 
Biotecnologia - holding de 
pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação, que atua 
nas áreas de biotecnolo-

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de cozinha, Au-
xiliar de enfermagem, 
Auxiliar de lavanderia, 
Balconista de lanchone-
te, Borracheiro, Coorde-
nador de fast food, Ele-
tricista, Encarregado 
de oficina, Instalador de 
painéis, Instalador de som 

gia e nanotecnologia. É o 
primeiro produto da classe 
de larvicidas biológicos de 
uso doméstico disponível 
no Brasil. Além do efeito 
de matar a larvas, tem uma 
ação preventiva, pois con-
tinua a funcionar em locais 
que são de difícil controle, 
como nos jardins e pontos 
de casas onde acumula-se 
água. A presença do pro-
duto faz com que as larvas 
morram durante seu pro-
cesso de amadurecimen-
to e não se transformem 
em mosquitos adultos.
   Kreutz explica que, 
quando um mosquito pica 
alguém que já está com 
a doença, existe a pos-
sibilidade da fêmea do 
mosquito transmitir o ví-
rus diretamente para os 
seus ovos, criando desta 
forma uma nova geração 
de insetos contamina-
dos. “Por isso, o controle 
dos focos de criação de 
mosquitos é primordial 
para o controle da Zika, 
Dengue e chikungunya”.
    A epidemia de zika já 
atingiu pelo menos 20 Es-
tados brasileiros e tem se 
espalhado pela América 
Latina de maneira rápida 
e alarmante. O vírus, que 
é transmitido pelo mos-
quito Aedes aegypti, está 
sendo relacionado a mais 
de 5 mil casos suspeitos de 
microcefalia sendo inves-
tigados no Brasil. “O con-
trole do mosquito é a ma-
neira mais eficiente para 
conseguirmos vencer esta 
verdadeira guerra que esta-
mos travando no país, ima-

e acessórios de veículos, 
técnico de manutenção 
em extintor de incên-
dio, Mecânico a diesel, 
Eletricista de automóveis, 
Motorista de munk, Mo-
torista de ônibus urbano, 
Nutricionista, Operador 
de caixa, Recepcionista 
atendente, Recepcionis-
ta de hotel, Serralheiro, 
Técnico de manutenção 
eletrônica (eletrodomés-
tico), Técnico em nutri-
ção e Vendedor pracista.
As vagas possuem perfis 

gine eliminar 1500 mos-
quitos voando ao nosso 
redor, isto representa o que 
apenas um mosquito pode 
colocar de ovos durante 
sua vida (30 a 45 dias)”.
   O produto está disponí-
vel nas redes de supermer-
cado Walmart, no Sudeste, 
e Bompreço e Hiper Bom-
preço, no Nordeste. No Rio 
Grande do Sul, também 
é possível adquirir o Bio-
vech no Zaffari/Bourbon.
Sobre o Biovech
   A tecnologia desenvol-
vida pela Neovech elimina 
os focos do mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor 
da Dengue, Febre Zika 
e Chikungunya. Sua fór-
mula é produzida utili-
zando a bactériaBacillus 
thuringiensis, variedade 
israelenses (BTI), que 
contém os cristais da pro-
teína Cry. Uma vez ingeri-
dos pela larva do mosqui-
to, os cristais provocam 
a sua morte, evitando 
que ela se torne um mos-
quito adulto transmissor 
de doenças. “Ou seja, ao 
aplicar o produto nas áre-
as de risco, a larva ingere 
essa proteína e morre,” ex-
plica. A tecnologia mata a 
larva dos mosqui-
tos em até 24h.
   O Biovech é biológico 
e não agride o meio am-
biente. Tem a vantagem de 
matar as larvas do 
mosquito sem deixar 
qualquer tipo de resíduo 
tóxico, sendo ino-
fensivo a seres 
humanos, animais domés-
ticos, aves, peixes e plantas.

específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de en-
c a m i n h a m e n t o s , 
ou ainda, em caso 
de encerramento pe-
los empregadores que 
as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
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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 (2) a equi-

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-

pe da Prefeitura esta-
rá nos bairros Feital, 
Cidade Nova, Jardim 
Eloyna, Triângulo, Ma-
ricá 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.

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.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba solicita aos mu-
nícipes que levem os ani-
mais para serem vacinados. 
A cidade 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.


