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A GAzetA dos Municípios

Professores de Pinda 
participam de seminário 
de encerramento de ano 

de projeto do IEE

Taubaté comemora
aniversário com

programação cultural 
em dezembro

O projeto Formação Con-
tinuada de Professores da 
Rede Pública, realizado 
pelo Instituto Esporte & 
Educação (IEE), volta a 
Pindamonhangaba (SP) 
para a realização do quin-
to e último módulo de 
capacitação do ano. Com 
o patrocínio da Novelis, 
líder mundial em lamina-
dos e reciclagem de alu-
mínio, por meio da Lei 
de Incentivo ao Espor-
te do Governo Federal/
Ministério do Esporte, o 

Seminário de Boas Práti-
cas finalizou o quarto ano 
de projeto no município, 
na quinta-feira (30), na 
Casa Transitória Fabiano 
de Cristo, no bairro Cris-
pim. O IEE foi criado e é 
presidido pela medalhista  
olímpica Ana Moser.Das 
8h30 às 16h30, compare-
ceram cerca de 80 profis-
sionais, sendo 40 professo-
res e 40 gestores escolares 
da rede municipal. O ano 
foi finalizado com a apre-
sentação de “instalações” 

ou seja professores e ges-
tores apresentarão de for-
ma ativa os projetos e 
ações desenvolvidas no 
decorrer do ano.
O projeto Formação de 
Professores da Rede Pú-
blica está no seu quinto 
ano e tem a missão de for-
mar professores e gestores 
na metodologia do esporte 
educacional, com o objeti-
vo de qualificar e ampliar 
o acesso de crianças e jo-
vens ao esporte dentro e 
fora da escola.
Neste ano, o projeto atua 
em 20 cidades de sete esta-
dos (São Paulo, Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Espí-
rito Santo, Mato Grosso, 
Pernambuco e Goiás) para 
capacitar mil professores 
e gestores da rede públi-
ca para a implantação e 
qualificação de programas 
voltados para a prática da 
educação física e do espor-
te nas cidades.

A Secretaria de Tu-
rismo e Cultura re-
aliza uma progra-
mação repleta de 
atividades culturais 
e artísticas e vários 
pontos da cidade. 
As atividades espe-
ciais comemorati-
vas acontecerão du-
rante todo o mês de 
dezembro.

Confira a programação:
ÁREA DE MUSEUS, PATRIMÔNIO E AR-
QUIVO HISTÓRICOS

Dia 14/12 (Quinta-feira)
19h – Seminário sobre Arquivos Históricos – 
Homenagem a Professora Lia Carolina Mariotto

Dia 12/12 – Terça-feira
19h – Abertura – Mostra de Arte da Cidade (Pai-
sagens de Taubaté) – Pinacoteca Anderson Fa-
biano

MUSEU DA IMIGRAÇÃO ITALIANA DE 
QUIRIRIM
Dia 7/12 – Quinta-feira  
19h – Leda Monteiro – Série In Concert – “Italia 
in Concert” – “ Noite Italiana”

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE 
TAUBATÉ – MISTAU
06/12/17 a 31/01/2018 – Exposição “Fotógrafos, 
memórias e momentos”
Uma Taubaté do século passado com seus locais 
e prédios retratados por fotógrafos renomados 
que fizeram em nossa cidade, deixando assim 
um legados para a posteridade.

IGREJA SANTA TEREZINHA
Dia 10/12 – Domingo
20h – Mere Oliveira – Oratório de Natal – “O 
Messias” G.F. Handel

Dia 17/12 – Domingo   
20h30 – “Natal no Santuário” Leda Monteiro e 
Osita“ Orquestra Sinfônica de Taubaté”

PRAÇA SANTA TEREZINHA

PALCO
Dia 8/12 – Sexta-feira 
19h – Grupo Olharte Projeto Social Eliane Hum-
berg para Dança
19h30 – Apresentação do Projeto “Viola Caipi-
ra” – Profº César
20h às 22h – Violeiros de Taubaté e convidados

Dia 9/12 – Sábado 
19h15 – Apresentação de Teatro Infantil “O 
Saci”-  Profº Leandro
19h30 – Apresentação Dança Contemporânea –
Profª Elora
20h Aula show Dança do Ventre – Profª Vanda 
Fenner
21h Show Diego Luz

Dia 10/12 – Domingo 
16h – Apresentação Teatro Terceira Idade- Peça: 
“Novos Tempos” Profº Leandro
16h30 – Apresentação de Sapateado Profº Lean-
dro
17h – Aula show Dança de Salão “ Felicidança” 
Profª Christine
18h – Projeto Guri

19h30 -Integrarte Dança – Profº Andrea
20h30 às 22h – Banda Aparathus

Dia 16/12 – Sábado
09h (saída da Praça Santa Terezinha) – Passeio 
Turístico pelos Patrimônios de Taubaté

PRAÇA ALTO DO CRISTO

Dia 16/12 – Domingo 
16h às 18h – Brincadeiras Infantis
18h30 – Apresentação Teatro Natalino – Cia Fa-
bricando Arte

PARQUE DO ITAIM

Dia 9/12 – Sábado 
Manhã
9h às 11h – Oficinas Recreativas e Brincadeiras 
Tradicionais
10h30 – Teatro do Itaim
Tarde
14h às 16h – Oficinas Recreativas
14h30 às 16h30 – Oficina de Pintura de Rosto, 
Oficinas Recreativas e Brincadeiras Tradicionais
16h – Teatro do Itaim – “O Saci”

Dia 10/12 – Domingo 
Manhã
9h às 11h – Oficinas Recreativas e Brincadeiras 
Tradicionais
10h30 – Teatro do Itaim
Tarde
14h às 16h – Oficinas Recreativas
14h30 às 16h30 – Oficinas de Pintura de Rosto
15h às 17h – Palhaço
16h – Teatro do Itaim “O Saci”

SÍTIO DO PICAPAU AMARELO

Dia 9/12 Sábado

Manhã
9h às 11h – Oficina Recreativa (Fabricando 
Arte) 10h às 12h
11h – Teatro com a Turma do Sítio “Aventuras 
nas Grécia”
Tarde
14h às 16h – Oficina Recreativa (Alusivas a Na-
tal)
16h – Teatro com a Turma do Sítio

 Dia 10/12 Domingo

Manhã
09h às 11h – Oficinas Recreativas
09h às 11h – Oficinas Recreativas “Brincadeiras 
no Quintal”
11h – Teatro com a Turma do Sítio
Tarde
14h às 16h – Oficinas Recreativas
15h às 17h – Oficina de Brincadeiras no Quintal
16h – Teatro com a Turma do Sítio
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história huma-
na diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, 
foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois mi-
lhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais recente. Es-
tima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra e venda de 
âmbar na Europa.

***

A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o falcão, 
o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de compri-
mento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e oitenta 
centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se de galos 
do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O ninho é feito 
na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as 
águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços 
e bem furioso, grita:

- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?

- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?

***

Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento em 
que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar para 
o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo que seja 
um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separando as lições 
em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus filhos, explicando 
as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará em uma verdadeira 
lição de vida.

***

Cinco passos para melhorar a auto-estima
1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 210, Termo nº 6688
Faço saber que pretendem se casar HÉLIO DO AMARAL JÚNIOR e GISLEI-
NE DE FÁTIMA FRANÇA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Aparecida - SP, nascido no dia 21 de agosto de 1960, de profissão instrutor 
veicular, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Ovídio Paulo 
de Oliveira, nº 180, Jardim Bica da Glória, nesta cidade, filho de HÉLIO DO 
AMARAL, de 82 anos, nascido no dia 14 de abril de 1935, residente e domi-
ciliado em Aparecida/SP, natural de Aparecida/SP e de MARIA ANNUNCIA-
ÇÃO GOMES AMARAL, de 81 anos, nascida no dia 21 de fevereiro de 1936, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Aparecida/SP. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida no dia 8 de janeiro de 1983, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de BENEDITO FRANÇA, de 78 anos, nascido no dia 1 de junho de 1939, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Lagoinha/SP e de LUIZA DE 
ALMEIDA FRANÇA, falecida em Taubaté/SP no dia 28 de setembro de 2001. 
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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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N° 072/2017. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição futura de parcelada de Filtros de Óleo, Ar e Combustível. Data da reali-
zação: 15/12/2017 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. 
Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratui-
tamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N° 077/2017. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de Peças para Manutenção de Veículos Linha Pesada. Data da reali-
zação: 19/12/2017 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. 
Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratui-
tamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N° 073/2017. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição futura de parcelada de Óleo Lubrificante. Data da realização: 18/12/2017 
às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, 
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.
potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°080/2017. Objeto: Contratação de empresa 
para serviço de Manutenção em Ônibus de Transporte Escolar. Data da realiza-
ção: 15/12/2017, às 14h30min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. 
Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratui-
tamente no site: www.potim.sp.gov.br.



05 de dezembro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Taubaté mantém
serviços básicos no

feriado de Aniversário 
da cidade

Oficinas culturais encerram 
o ano com certificados
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente no dia 4 de de-
zembro (segunda-feira) e 
no dia 5 (terça-feira) dia 
do aniversário de 372 anos 
da cidade.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva serão nor-
mais. Os PEVs (Pontos 
de Entrega Voluntária) 
funcionarão no sábado dia 
2 das 7h às 13h, segunda-
feira dia 4, das 7h às 17h 
e dia 5, terça-feira, estarão 
fechados. Os serviços es-
senciais à população não 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura 
promove diversas oficinas 
culturais gratuitas ao lon-
go do ano e, durante esta 
semana, dos dias 27 a 2 de 
dezembro está sendo rea-
lizado o encerramento de 
20 oficinas com a entrega 
de certificados para os alu-
nos.
Os alunos que tiveram 
75% de frequência nas 
aulas irão receber o certi-

serão interrompidos:
* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;

ficado constando o tempo 
de participação, enquanto 
os oficineiros também re-
ceberão certificados com 
a carga horária das aulas 
ministradas, o que contará 
pontos no próximo chama-
mento da Cultura.
Entre as modalidades ofe-
recidas estão: dança, dan-
ça educativa, dança tera-
pia, artesanato (decoupage 
e pet aplique), pintura em 
tecido, teatro, fanfarra e 
fotografia. Vários locais 

* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Mercado Municipal – dia 
2 das 6h às 14h, dia 3 das 
6h às 13h, dia 4 das 6h às 
17h e dia 5 das 6h às 13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

recebem as oficinas, como 
bibliotecas, CEU das Ar-
tes, Teatro Galpão, Recin-
to São Vito e Parque da 
Cidade.
O intuito do Departa-
mento de Cultura é que 
as mesmas modalidades 
continuem em 2018. “Será 
realizado um estudo para 
saber o que funcionou, e 
descobrir o que pode me-
lhorar no próximo ano”, 
comentou o diretor de 
Cultura, Alcemir Palma.


