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A GAzetA dos Municípios

18ª Reunião de Trabalho
do Fundo Social acontece 

com a presença de
25 cidades do

Vale do Paraíba

Mutirões aos sábados superam 21 mil vistorias
em Taubaté

A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Tremem-
bé, Andrea Vaqueli, par-
ticipou nesta terça-feira 
(25/4), da 18ª Reunião de 
Trabalho, realizada pela 
também primeira-dama e 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Estado (FUSSESP), Lu 
Alckmin, com a participa-
ção de prefeitos, primei-
ras-damas e presidentes 
de Fundos Municipais do 
Vale do Paraíba. Ao todo, 
serão 20 encontros até o 
mês de maio, que acon-
tecerão no Palácio dos 
Bandeirantes com repre-
sentantes de Fundos Mu-
nicipais de todas as regi-
ões do Estado.
A reunião tem como prin-
cipal objetivo mostrar os 
projetos da Escola de Qua-

Balanço do CAS (Contro-
le de Animais Sinantró-
picos) de Taubaté indica 

lificação Profissional e da 
Horta Educativa que já 
estão em andamento, além 
de apresentar as novidades 
para 2017, como as novas 
parcerias que podem ser 
firmadas entre os municí-
pios e o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
nas áreas de Moda, Bele-
za, Construção Civil e Pa-
daria Artesanal.
“Ao levar estes projetos 
para suas regiões, os mu-
nicípios colaboram para 
que cada vez mais e mais 
pessoas sejam beneficia-
das com a qualificação 
profissional”, comentou 
Lu Alckmin.
Andrea agradeceu o apoio; 
“Posso dizer que em nos-
so município oferecemos 
vários cursos e já capacita-
mos mais de 700 muníci-
pes. A procura foi enorme, 

que, entre janeiro e abril, 
21.688 imóveis foram vis-
toriados pelos mutirões de 

o que nos confirma o quan-
to as pessoas estão valori-
zando, contudo, além de 
ser uma fonte de renda, 
muitas pessoas estão me-
lhorando de depressão, 
se sentindo útil e fazendo 
novas amizades. Isso tudo 
agradeço a parceria com o 
Fundo Social de São Pau-
lo, a Lú Alckmin!”
Participaram desta reunião 
25 cidades, entre elas: 
Aparecida, Arapeí, Areias, 
Cachoeira Paulista, Canas, 
Cruzeiro, Cunha, Jacareí, 
Jambeiro, Lagoinha, La-
vrinhas, Lorena, Montei-
ro Lobato, Natividade da 
Serra, Paraibuna, Pinda-
monhangaba, Piquete, Po-
tim, Quadra, São Bento do 
Sapucaí, São José do Bar-
reiro, São José dos Cam-
pos, Silveiras, Taubaté e 
Tremembé.

combate ao Aedes aegypti 
realizados aos sábados. Os 
mutirões, realizados por 

Vacinação contra a gripe 
começa a atender grupos 

de doentes crônicos
em Pindamonhangaba

Desde o início de abril, o 
país está em campanha de 
vacinação contra Influen-
za. Por determinação do 
Ministério da Saúde e para 
melhor organização do 
atendimento, a vacinação 
está sendo fracionada por 
grupos.
Desde terça-feira (2), a 
vacinação está sendo di-
recionada para as pessoas 
portadoras de doenças crô-
nicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas 
especiais independente-
mente da idade (conforme 
indicação do Ministério 
da Saúde) apresentando 
prescrição médica espe-
cificando o motivo da in-
dicação da vacina no ato 
da vacinação. São elas: 
respiratórias, cardíacas, 
renais, hepáticas, neuroló-
gicas, diabetes, imunossu-
pressão, obesidade grau 3, 
transplantados e portado-
res de trissomias.
Já foram atendidos os gru-
pos de profissionais da 
saúde que trabalham em 

hospitais, profissionais da 
saúde e idosos, grupo de 
gestantes, puérperas (mu-
lheres que deram à luz há 
menos de 45 dias), crian-
ças maiores de seis meses 
e menores de 5 anos, e in-
dígenas.
A etapa final será a eta-
pa 5, a partir do dia 8 de 
maio, voltada para profes-
sores das redes pública e 
particular, e para todos os 
outros grupos anteriores.
O dia 13 de maio 
será o Dia “D”,  
quando haverá um horário 
especial de atendimento 
em 11 postos pela cidade, 
além da Praça Monsenhor 
Marcondes.
Fora do Dia D, até o dia 26 
de maio, serão 25 locais 
de vacinação. Para tomar 
a vacina, além de ser do 
grupo prioritário, a pessoa 
deve levar o RG e a cartei-
ra de vacinação, se tiver.
Para a campanha deste 
ano, o Ministério da Saú-
de está enviando 44 mil 
doses da vacina para Pin-

damonhangaba, sendo 14 
mil doses a mais do que no 
ano passado.
Câncer bucal
Além da campanha de 
vacinação contra a In-
fluenza, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
realizando a campanha de 
prevenção e diagnóstico  
precoce do câncer bucal, 
ao mesmo tempo. O públi-
co principal é o de idosos 
com fatores de risco, como 
dentes quebrados, próteses 
mal adaptadas, e ou que 
sejam alcoólatras, tabagis-
tas e trabalhem diretamen-
te no sol.
O diagnóstico está sendo 
feito em todos os postos, 
após a vacinação contra a 
gripe. O procedimento é 
rápido e indolor. 
Se diagnosticado preco-
cemente, o câncer bucal 
tem alto índice de cura, 
mas se estiver em estágio  
avançado, pode levar a 
óbito. Por isso, é impor-
tante a conscientização e 
participação de todos.

meio de um convênio com 
o governo do Estado, fo-
ram encerrados no último 
sábado, 29 de abril.
O programa estadual per-
mitiu o pagamento de diá-
rias de R$ 120 aos agentes 
que trabalharam nas ações 
de fiscalização e conscien-
tização aos sábados. Além 
dos agentes do CAS, tam-
bém participaram do mu-
tirão agentes de saúde de 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) 
do município.
O reforço na fiscalização 
nos meses com maior ris-
co de transmissão de do-

enças, como dengue, zika 
e chikungunya, permitiu 
a redução de pendências e 
ampliação das vistorias.
Também foi encerrada 
em abril a parceria firma-
da com o Exército para a 
realização de vistorias e 
palestras em escolas.  Des-
de o início do ano foram 
vistoriadas 30 escolas em 
Taubaté.
De acordo com balanço 
da Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté, foram 
registrados 41 casos con-
firmados de dengue nos 
quatro primeiros meses de 
2017 contra 2.882 no mes-

mo período do ano pas-
sado. O município soma 
até agora dois casos im-
portados de chikungunya.  
Não há registro de casos 
de zika.
Taubaté entra agora em 
uma fase de reorganização 
das ações de prevenção e 
combate ao mosquito. Na 
próxima quinta-feira, dia 4 
de maio, está prevista uma 
reciclagem dos profissio-
nais no período da manhã. 
Cerca de 200 pessoas de-
vem passar pela capacita-
ção, que será realizada no 
auditório do Sedes a partir 
das 8h. 
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Por que castrar os animais
A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As principais 
vantagens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do primeiro cio 
têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e os demais, esse ín-
dice é superior a 26%, redução do abandono, os cruzamentos não planejados são 
a principal causa do grande número de cães e gatos abandonados pelas ruas todos 
os dias, mais sociável, com a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela 
casa e ficam mais sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. 
Os cães da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mai caseiros e 
para de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das fêmeas no cio, hábito 
que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castrações põem 
fim no cio evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba 
também com a barulheira dos gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a 
produção de leite sem cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas 
e gatas. A cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm 
a trompa, os ovários e o útero extraídos.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a minha dor 
nas costas e nos fins de semana, umas cervejinhas com meus amigos...
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor gosta-
ria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder viajar mui-
to...
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu novamente, o 
salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha 
ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Baia...
- Mas por quê?
- Porque foi isso que eu coloquei hoje como resposta na prova de Geografia.

Mensagens 

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não 
depende dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém tentar desviá-lo do bom 
caminho, não aceite, siga em uma estrada sólida do bem, pois só assim conseguirás 
ser alguém e terás a alegria interior. Estude o mais que puder, ouça bons conselhos 
e os exemplos de seus pais, seja puro e sincero, humilde em teus atos e só assim 
construirás uma vida digna.
***
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui. Diz um provérbio japonês que quando to-
dos estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros protestaram: Mas olhem para 
as patas dele! O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um 
“mais” para diminuir o outro, como se o bem dos outros ferisse ou viesse a dimi-
nuir o seu. Quando a gente está com vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar 
bem, por que estou querendo dar uma de diferente, de contraditório. Ter alguma 
vantagem ou é apenas para manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se 
lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou 
na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que 
você perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e conversar com 
o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chique é uma 
questão de educação e não é dinheiro, porque o jogo da vida é como jogar xadrez, 
que no final da partida o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.

Pensamentos, provérbios e citações

Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Crescemos cada vez que cumprimos uma obrigação.
Há heróis para o bem e para o mal.
Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.
O mudo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sabido.
Os homens são sempre sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não sei se a vida está passando ou se está me atropelando.
Querem que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não esqueci, eu só não quero me lembrar.
Não julgue sem conhecer.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 138, Termo nº 6545
Faço saber que pretendem se casar WALTER DA SILVA OLIVEIRA e KARI-
NA MICHELE SIMÕES MARTINS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de São Paulo - SP, nascido em 20 de abril de 1967, de profissão policial 
militar, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua José Bene-
dito de Oliveira, nº 390, Residencial Vargas, filho de ANTONIO FEITOSA DE 
OLIVEIRA e de IZABEL DA SILVA, falecida em Taubaté/SP na data de 26 de 
julho de 2008. Ela é natural de Passa Quatro - MG, nascida em 10 de fevereiro 
de 1978, de profissão empregada doméstica, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ARLINDO ANTONIO 
MARTINS, falecido em Mogi das Cruzes/SP na data de 27 de novembro de 2005 
e de MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES MARTINS, de 60 anos, nascida na data 
de 25 de agosto de 1956, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Passa Quatro/MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 138, Termo nº 6544
Faço saber que pretendem se casar EVERTON LUCIANO SANTOS DA 
CUNHA e ANA CAROLINA DOS SANTOS PIRES BARROSO, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 24 de agosto 
de 1996, de profissão auxiliar de vendas, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de LUIZ CLAUDIO DA 
CUNHA, de 46 anos, nascido na data de 1 de março de 1971 e de VIRGÍNIA 
DE FÁTIMA DOS SANTOS, de 37 anos, nascida na data de 14 de setembro de 
1979, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela 
é natural de Tremembé - SP, nascida em 7 de abril de 1999, de profissão ven-
dedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Firmino Turci, 
nº 40, São Vicente de Paula, nesta cidade, filha de DIOGO PIRES BARROSO, 
de 47 anos, nascido na data de 30 de junho de 1969, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de REGIANI DOS SANTOS PIRES 
BARROSO, de 41 anos, nascida na data de 4 de julho de 1975, residente e domi-
ciliada em Tremembé/SP, natural de Natividade da Serra/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 139, Termo nº 6546
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FLÁVIO PARQUET DE CAMPOS e 
DAYANA NUNES DA COSTA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé - SP, nascido em 7 de outubro de 1989, de profissão eletricista, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua Campos do Jordão, nº 357, 
Jardim Santana, nesta cidade, filho de JAIRO PEREIRA DE CAMPOS, de 65 
anos, nascido na data de 29 de agosto de 1951 e de ANA CRISTINA DE MOU-
RA PARQUET DE CAMPOS, de 54 anos, nascida na data de 18 de novembro 
de 1962, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 18 de setembro de 1990, de profissão 
nutricionista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endere-
ço do contraente, filha de NIVALDO NUNES DA COSTA, de 56 anos, nascido 
na data de 1 de fevereiro de 1961 e de SANDRA REGINA BATISTA NUNES 
DA COSTA, de 55 anos, nascida na data de 11 de fevereiro de 1962, residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Relação de Vagas – Balcão de 
Empregos de Taubaté

ACABADOR DE MÁRMORE
AUXILIAR DE EMFERMA-
GEM
CASEIRO – COM EXPERIÊN-
CIA COMPROVADA NA FUN-
ÇÃO
COSTUREIRA DE MÁQUINA 
RETA
ESTAMPADOR – COM EXPE-
RIÊNCIA
PIZZAIOLO
MECÂNICO DE AUTOS
INSTALADOR DE COIFAS
INSTRUTOR DE INFORMÁTI-
CA
MANICURE
MANUTENÇÃO GERAL – 
EXP. EM HIDRÁULICA, ELÉ-
TRICA E ALVENARIA
OVERLOQUISTA
PADEIRO CONFEITEIRO
PROJETISTA DE MÓVEIS – 
COM PROMOB
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TUTOR – CURSO DE EDUCA-
ÇÃO FÍSICA
TUTOR – CURSO DE ESTÉ-
TICA E EMBELEZAMENTO 
PESSOAL

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDE-
REÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.
ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
Horário de atendimento ao públi-
co: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-
6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.
sp.gov.br

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 139, Termo nº 6547
Faço saber que pretendem se casar SIDNEY SILVA e ELENICE APARECI-
DA MONTEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 11 de julho de 1975, de profissão vigilante, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado na Rua Helio Penna Malta, 130, São vicente 
de Paula, nesta cidade, filho de WANDERLEI SILVA, de 65 anos, nascido na 
data de 21 de junho de 1951, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Taubaté/SP e de VICENTINA BORGES DE SIQUEIRA SILVA, de 62 anos, 
nascida na data de 27 de julho de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Juquiá/SP. Ela é natural de Campos do Jordão - SP, nascida em 
24 de dezembro de 1972, de profissão doméstica, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ BE-
NEDITO MONTEIRO, de 69 anos, nascido na data de 9 de junho de 1947, 
residente e domiciliado em Sapucai-Mirim/MG, natural de Santo Antonio do 
Pinhal/SP e de ANA MARIA MONTEIRO, de 64 anos, nascida na data de 11 de 
setembro de 1952, residente e domiciliada Sapucaí-Mirim/MG, natural de Sapu-
cai-Mirim/MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Escolas do Trabalho
oferecem 370 vagas para 

cursos profissionalizantes 
gratuitos em Taubaté

As Escolas do Trabalho 
de Taubaté estão com ins-
crições abertas para cur-
sos profissionalizantes em 
várias áreas. No total, são 
disponíveis 370 vagas em 
sete unidades (lista com-
pleta abaixo).
Alguns cursos são certi-
ficados pelo Senai, sendo 
eles: Encanador, Controle 
Dimensional, Word Avan-
çado, Excel Básico e Fu-
nilaria de Brilho. Esses 
cursos são oferecidos para 
interessados com idade 
mínima de 16 anos e que 
possuam ensino funda-
mental completo. Somen-
te o curso de Encanador é 
destinado às pessoas aci-
ma de 18 anos.
Para os demais cursos a 
certificação é pela Escola 
do Trabalho. Quanto à ida-
de, para os cursos de Pen-
teados e Tranças, Colori-
metria e Unhas Artísticas 
é permitida a idade míni-
ma de 18 anos. Para quem 
deseja fazer os cursos de 
Penteados e Tranças e Co-
lorimetria, é preciso ter o 
curso de Cabeleireiro ou 
Auxiliar. O curso Infor-
mática na Melhor Idade 
é destinado para candida-
tos a partir dos 35 anos, e 
Digitação a partir dos 14 
anos. Quanto à escolari-
dade, é admitido o ensino 
fundamental incompleto.
Para fazer a matrícula é 
preciso que os candidatos 
apresentem os seguintes 
documentos : RG, CPF, 

comprovante de endereço 
e comprovante de escola-
ridade.  Para mais infor-
mações, é só ligar no tele-
fone 3622 1170.
Segue a relação de cursos 
e escolas:
PRÉDIO I
Av Monte Castelo, 15 – 
Jaboticabeiras
Das 8h às 22h | Tel: 3625-
5068
– Designer de Sobrance-
lhas (12 vagas)
– Encanador (22 vagas)
– Penteados e Tranças (12 
vagas)
– Unhas Artísticas (24 va-
gas)
– Maquiagem (12 vagas)
PRÉDIO II
Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1555 – 
Jaboticabeiras
Das 8h às 22h | Tel: 3622-
1170
– Controle Dimensional 
(32 vagas)
– Word Avançado (12 va-
gas)
– Corte e Costura  (24 va-
gas)
Obs: para o curso de Cor-
te e Costura a seleção dos 
candidatos será por sor-
teio, que acontece no dia 
22 de maio, às 9h, no audi-
tório da escola. Recomen-
da-se que os interessados 
cheguem com 20 minutos 
de antecedência.
PRÉDIO III
Praça do Cristo Redentor, 
17 – Alto do Cristo
Das 13h às 22h | Tel: 3631-
5433

– Excel Básico (6 vagas)
– Designer de Sobrance-
lhas (24 vagas)
PRÉDIO IV
Rua Bambi, 50 – Gurilân-
dia
Das 13h às 22h | Tel: 3624-
8173
– Digitação (5 vagas)
– Unhas Artísticas (10 va-
gas)
PRÉDIO V
Rua Firmo Mendes Casti-
lho, 750 – Cecap
Das 13h às 22h | Tel: 3686-
1421
– Escovas e Penteados (12 
vagas)
– Controle Dimensional 
(20 vagas)
– Decoupage ( 12 vagas)
PRÉDIO VI
Rua Edmundo Morewood, 
551 – Estiva
Das 8h às 22h | Tel: 3629-
7008
– Word Avançado (10 va-
gas)
– Excel Básico (10 vagas)
– Funilaria de Brilho (12 
vagas)
– Controle Dimensional 
(25 vagas)
– Unhas Artísticas (15 va-
gas)
– Colorimetria  (15 vagas)
PRÉDIO XI
Rua Armando de Moura, 
264 – Três Marias
Das 8h às 17h | Tel: 3622-
1170
– Informática na Melhor 
Idade (12 vagas)
– Excel Básico (12 vagas)
– Unhas Artísticas (20 va-
gas)

Empresa Brasileira oferece oportunidade
para quem deseja trabalhar com vendas

e se identifique com Marketing Multi Nível.
- Plano de Carreira
- Ganhos consideravelmente atrativos
- Reconhecimentos
- Viagens
- E muito mais
- Contato com Eliana (12) 99772-1688 / (12) 99772-1688
- E-mail: elianalopes.lily@hotmail.com

Ferroviária é Campeã do 
Torneio Início de Malha 
de Pindamonhangaba

O time de malha da Ferro-
viária sagrou-se campeão 
do Torneio Início de Ma-
lha, no dia 1º de maio. A 
disputa ocorreu na raia de 
malha da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão.
A competição contou a 
participação dos times da 
Água Preta, Bosque da 
Princesa, Guaratinguetá e 
Ferroviária, já que o time 
de Cruzeiro, integrante 
também da Liga de Pinda, 
não pode comparecer.
A decisão foi um clássico: 
Água Preta, atual cam-
peão da cidade e bicam-
peão dos últimos torneios 
(2015/2016) contra a Fer-
roviária. O jogo foi decidi-
do apenas nos últimos lan-

ces, quando a Ferroviária 
conseguiu virar a partida 
após ficar atrás do placar 
praticamente todo o jogo. 
O placar final foi de 110 x 
90 para a Ferroviária.
“O menos importante hoje 
foi o resultado, perto do 
alto nível que os atletas 
apresentaram nessa final. 
Um trabalho de base espe-
tacular tanto da escolinha 
da Ferroviária quanto da 
Água Preta, estão todos de 
parabéns”, disse o presi-
dente da Liga de Malha de 
Pindamonhangaba, Luis 
Antonio Soares (Ico).
O presidente também 
agradeceu a Prefeitura de 
Pindamonhangaba que, 
por meio da Secretaria de 

Esportes, vem ajudando e 
apoiando muito a modali-
dade.
Campeonato Regional da 
Liga
O campeonato regional 
da Liga teve o encerra-
mento da terceira roda-
da no último domingo 
(30), que terminou com 
uma vitória do time da  
Ferroviária na casa do 
Cruzeiro, pelo placar de 
248 x 232, assim fechando 
o jogo em 3x3. No outro 
jogo da rodada, o time do 
Guará derrotou o Bosque 
da Princesa, mas não fi-
zeram os 100 pontos obri-
gatórios nas duas partidas, 
fechando o jogo em 4x2 
pra Guará.



04 de maio de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Taubaté vacina 19 mil 
contra influenza

Balanço da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
indica que já foram aplica-
das 19.015 doses da vaci-
na contra influenza desde 
o início da campanha no 
dia 18 de abril.
Em números absolutos, 
trabalhadores da saúde 
e idosos estão entre os 
grupos com os maiores 
quantitativos, com 3.419 
e 13.351 doses aplicadas 
respectivamente, isto por-
que foram os primeiros a 
receber a vacina.
A expectativa é que sejam 
aplicadas em Taubaté cer-
ca de 89 mil doses. Confira 
abaixo a relação dos gru-
pos prioritários que já re-
ceberam doses da vacina. 
Taubaté atingiu 101,95% 
de cobertura vacinal de 
seu público-alvo na cam-
panha do ano passado.

O cronograma de vacina-
ção em Taubaté tem se-
quência no dia 2 de maio, 
com o atendimento das 
pessoas portadoras de do-
enças crônicas. Professo-
res devem receber as doses 
da vacina a partir do dia 8 
de maio. O Dia D da cam-
panha de vacinação ficou 
definido para 13 de maio. 
A campanha está prevista 
para terminar em 26 de 
maio.
As vacinas estão dispo-
níveis nas UBS (Unidade 
Básica de Saúde) Mais In-
dependência, Fazendinha, 
Aeroporto, Gurilândia e 
no Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico) do Mourisco. A 
vacinação nestes postos 
ocorre das 8h às 15h30, de 
segunda a sexta-feira.
Mais informações podem 

ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Grupos prioritários
Crianças – 16.993
Doses aplicadas – 1.745
Cobertura – 10,27%
Trabalhadores da Saúde – 
7.982
Doses aplicadas – 3.419
Cobertura – 42,83%
Gestantes – 3.143
Doses aplicadas – 374
Cobertura – 11,9%
Puérperas – 517
Doses aplicadas – 126
Cobertura – 24,37%
Idosos com mais de 60 
anos – 32.323
Doses aplicadas – 13.351
Cobertura – 41,3%
Pacientes com doenças 
crônicas – 28.041
Vacinação começa em 2 de 
maio

Prefeitura de Paraibuna
removerá carros considerados 

“abandonados” em vias
públicas do município

É comum vermos em di-
versos pontos da cidade 
veículos sujos, velhos ou 
até quebrados, principal-
mente na zona urbana de 
Paraibuna. Além de ocu-
parem espaço, esses carros 
– na maioria das vezes em 
mau estado de conserva-
ção – podem até acumular 
água parada e se transfor-
mar em possíveis criadou-
ros do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor de 
doenças como a dengue, 
chikungunya e zika vírus.
    Com o objetivo de dei-
xar as vias públicas livres 
e com um visual mais bo-
nito, o Governo Municipal 
notificará os proprietários 
de carros abandonados em 
logradouros públicos da 
zona urbana e zona rural 
para que retirem seus ve-
ículos desses locais e evi-
tem que eles sejam guin-
chados para o pátio onde 
estão os veículos em situ-
ação irregular.
    De acordo com a Lei 

Municipal nº 2.710 de 
29/05/2012, em seu Artigo 
1º, considera-se abandona-
do o veículo que se encon-
trar estacionado no mesmo 
local da via pública por 
mais de 60 dias consecuti-
vos, com sinais de abando-
no ou impossibilitado de 
se deslocar com segurança 
pelos seus próprios meios.
    Dentre os pontos impor-
tantes da Lei 2.710, desta-
cam-se os seguintes itens: 
Artigo 3º – Após feita à 
remoção, o proprietário ou 
detentor do veículo será 
notificado pela Prefeitura, 
para que no prazo de 30 
dias, a contar da data da 
notificação, realize a reti-
rada do bem apreendido; 
Artigo 4º – Se o proprietá-
rio não resgatar seu veícu-
lo do pátio, em até 30 dias, 
a Prefeitura poderá dispo-
nibilizá-lo para leilão.
     O trabalho de remoção 
de veículos é feito em par-
ceria com a Polícia Militar. 
Segundo o comandante da 

Polícia Militar de Paraibu-
na, sargento Luiz Souza, o 
município tem autorização 
legal para recolher veícu-
los abandonados. “Nós fa-
zemos uma notificação e 
os donos dos veículos têm 
15 dias para retirá-los da 
via, a partir da data descri-
ta na notificação. Se eles 
não fizerem isto, a Prefei-
tura está autorizada a fazer 
o recolhimento”, esclare-
ce.
     Ainda de acordo com 
Souza, deixar qualquer ve-
ículo em “estado de aban-
dono” em vias públicas é 
crime. “Trata-se de uma 
infração grave com aplica-
ção de multa e remoção do 
veículo, conforme estabe-
lece o Código de Trânsito 
Brasileiro”, conclui.
     A Prefeitura de Parai-
buna conta com a colabo-
ração da população para 
que ajude a denunciar car-
ros suspeitos de abandono, 
por meio do whatsapp: 9 
8190-1845.

Nostalgia marca
comemoração dos
110 anos da escola

Ruy Barbosa

A noite da última sexta-
feira (28) foi marcada pela 
comemoração dos 110 
anos da escola Ruy Bar-
bosa, promovida pelas Se-
cretarias de Educação e de 
Cultura, Esporte e Lazer.
O evento reuniu cerca de 
200 pessoas, representan-
tes de diversas gerações 
como ex-professores, ex-
diretores e ex-alunos, que 
foram recebidos com di-
reito a tapete vermelho na 
entrada da escola, também 
estiveram presentes o pre-

feito Fernando Cid Diniz 
Borges e a primeira-dama 
Débora Intrieri Borges.
Emoção, lembranças e 
diversas histórias foram 
compartilhadas pelos pre-
sentes, ao som do Coral 
Municipal e da Orques-
tra de Viola de Caçapava, 
teve também apresentação 
de dança com as bailarinas 
da escola de dança Marian 
Guimarães.
A celebração dos 110 anos 
da escola Ruy Barbosa foi 
além da saudade do colé-

gio que formou milhares 
de cidadãos e cidadãs, na 
ocasião também foi lan-
çado o projeto “Viva Ruy 
Barbosa”, criado para ar-
recadação de fundos para 
restauração do prédio es-
colar.
Outro momento marcante 
foi a animação do próprio 
Ruy Barbosa contando a 
história do colégio, e à ho-
menagem ao artista plásti-
co Egídio Rocci, que estu-
dou na escola na década de 
70.

Nota sobre o Consórcio 
Intermunicipal Três Rios

O Processo Seletivo Sim-
plificado para vagas de 
trabalho temporário em 
Paraibuna está sendo rea-
lizado pelo CONSÓRCIO 
TRÊS RIOS – formado 
através de parceria entre as 
cidades de PARAIBUNA, 
SALESÓPOLIS, JAM-
BEIRO e SANTA BRAN-
CA. O nome “Três Rios” é 
uma alusão aos rios Tietê, 
Paraibuna e Paraitinga, es-
tes dois últimos formado-
res do Rio Paraíba do Sul.
     Esses municípios uni-
ram-se para a aquisição e 
manutenção de máquinas 
que são utilizadas na con-
servação de estradas rurais 
e demais vias não-pavi-
mentadas de suas cidades, 

além de outros serviços 
afins, como a Patrulha 
Agrícola, que atende aos 
produtores rurais com 
os serviços de preparo 
de solo, e outras ativida-
des de apoio na produção 
agropecuária a um custo 
muito abaixo do mercado 
para as cidades integrantes 
do consórcio. Segundo o 
prefeito de Paraibuna, Vi-
tão Miranda, o consórcio 
é utilizado para auxiliar às 
prefeituras na prestação de 
serviços de manutenção, 
por meio de contratação 
temporária. “Nós precisa-
mos aumentar a mão de 
obra para os serviços de 
manutenção nas estradas 
rurais do nosso municí-

pio, que possuem uma 
extensão muito grande 
(1.200km). Esses funcio-
nários ajudarão na roçada 
do mato e limpeza das es-
tradas rurais, dentre outros 
serviços importantes”, ex-
plica Vitão.  Atualmente, o 
Consórcio é presidido pelo 
prefeito de Salesópolis, 
Altemar Machado Mendes 
Ribeiro. Mais informações 
sobre o trabalho do Con-
sórcio podem ser obtidas 
em sua sede, no município 
de Jambeiro, na Rua Coro-
nel João Franco de Camar-
go, nº 80, Centro. Telefo-
ne: (12) 3978-1820.
     Saiba mais acessando: 
http://www.consorciotres-
rios.com.br/


