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A GAzetA dos Municípios

Domingo no Parque é 
atração do dia 10 em 

Pinda

Resultados de exames do 
laboratório municipal podem 

ser retirados pela Internet

Finais do Campeonato 
de Futebol Amador de 
Caraguatatuba serão 

disputadas no domingo

Linha 199 da Defesa
Civil encontra-se

indisponível
temporariamente

em Caraguatatuba

A Prefeitura convida a po-
pulação para  a segunda 
edição do “Domingo no 
Parque”, que será realiza-
da neste dia 10, no Parque 
da Cidade, das 12 às 19 
horas. A tarde será reple-
ta de atividades de lazer 
para a família com músi-
cas, danças e brincadeiras, 
tudo gratuitamente.
A programação reserva va-
riedade de estilos musicais 
com apresentações de dan-
ça, oficina de pipas e Rua 
de Lazer com a Semelp.
O Parque da Cidade ofe-
rece pista de caminhada e 

Visando a melhoria con-
tínua nos serviços presta-
dos, a equipe do laborató-
rio municipal informa que 
a partir de agora, os resul-
tados dos exames realiza-
dos no local já podem ser 
retirados pela Internet.
Para imprimir o resultado 
do exame, o paciente de-
verá acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e clicar no botão “Re-
sultados Laboratório”, ou 
diretamente no www.pin-
da.buscalaudos.com.br.
Quando o paciente faz o 

Os vencedores do Cam-
peonato Municipal de Fu-
tebol Amador das 1ª, 2ª e 
3ª Divisões serão defini-
dos no próximo domingo 
(10/12), a partir das 11h, 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Britâ-
nia, em Caraguatatuba. As 
finais ocorreriam no últi-
mo domingo (03/12), mas 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba informa 
que, por problemas  
técnicos, o telefo-
ne 199 da Defesa  

corrida, bicicletas gratui-
tas, trilhas em contato com 
a natureza, exposição de 
artes no Portal de Entrada, 
mesas para piqueniques, 
bebedouros inclusive para 
cães, playgrounds para as 
crianças, mesas de jogos, 
área de estacionamento, 
sendo uma opção para pas-
seio durante todos os dias 
da semana. 
Atrações - A programa-
ção começa às 12 horas 
e terá apresentações de: 
Urban Mix com o profes-
sor Trajano e convidados; 
Zumba com Karina Sil-

exame, na recepção do 
laboratório é entregue o 
protocolo para retirada no 
local e a senha para reti-
rada online, caso a pessoa 
prefira. Se a opção esco-
lhida for fazer a retirada 
no próprio laboratório, o 
horário para retiradas é de 
segunda a sexta-feira, das 
13h às 17h. Importante 
apresentar o RG ou certi-
dão de nascimento e o car-
tão SUS.
O laboratório municipal 
central está com seu fun-
cionamento regularizado e 

foram adiadas em função 
do clima chuvoso. s equi-
pes do AE Porto Novo e 
Corinthians competem 
pelo título da 3ª Divisão 
às 11h.  Os times do Bar-
raco Alto e CA Fortaleza 
fazem a partida de volta da 
final da 2ª Divisão às 13h. 
O campeão da 2ª Divisão 
começou a ser definido na 
quarta-feira (29/11), no 

Civil está temporaria-
mente fora de serviço.  
As providências de re-
paro já foram realizadas.  
Assim que  

va, Projeto Dancemix e 
Vivian Puppio; Dança de 
Rua, B´Boys, Grafiti, Stre-
et Dance, Professor Carlos 
Magno, Projeto Saindo 
das Ruas; Hip-Hop com 
a professora Beatriz No-
gueira e o Projeto Social 
Rayane; Dj Marcelo Rat-
to; e Bellator Rock, com 
um repertório diferenciado 
que celebra o rock n´roll.
O Domingo no Parque é 
promovido pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Coordenadoria de 
Eventos, e Fundo Social 
de Solidariedade.

agora não é mais necessá-
rio fazer agendamento an-
tes da coleta, no centro. O 
horário da coleta é de se-
gunda a sexta-feira, das 7h 
às 11h e o paciente deve se 
orientar no postinho mais 
perto de sua casa a respei-
to das horas necessárias 
de jejum para cada tipo de 
exame. Além do posto de 
coleta no centro, o labora-
tório municipal conta com 
duas unidades de coleta 
descentralizadas: uma no 
Cisas, em Moreira César, 
e outra no Araretama. 

Centro Esportivo.  Forta-
leza venceu o jogo de ida 
por 1 a 0. Às 15h, o Brasí-
lia enfrenta o AE Gaivotas 
no segundo confronto da 
decisão da 1ª Divisão. O 
Campeonato Municipal de 
Futebol Amador das 1ª, 2ª 
e 3ª Divisões é organizado 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Esportes.

voltar a operar, será comu-
nicado pelos meios oficiais.  
O número de telefo-
ne (12) 3886-6080  
permanece disponível.
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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 6689
Faço saber que pretendem se casar THIAGO ZANDONADI MEDEIROS e LI-
DIANE FABRICIA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé - SP, nascido em 10 de janeiro de 1985, de profissão ins-
trutor de auto escola, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Justiniano Antunes, nº 396, Jardim Santana, nesta cidade, filho de MESSIAS 
SENE MEDEIROS, de 64 anos, nascido na data de 11 de dezembro de 1952, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Silveiras/SP e de ROSANA 
APARECIDA ZANDONADI MEDEIROS, de 54 anos, nascida na data de 21 de 
março de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/
SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 18 de junho de 1986, de profissão 
cabeleireira, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de ZILDA DOS SANTOS, de 53 anos, nascida na data de 
4 de abril de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tre-
membé/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 211, Termo nº 6690
Faço saber que pretendem se casar CLAUDINEI ALVES e SILMARA DOS 
SANTOS AMARO DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 25 de agosto de 1976, de profissão empre-
sário, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de JOSÉ BENEDITO ALVES FILHO, de 71 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 24 de julho de 1946, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP e de JANDIRA MARIA ALVES, de 68 anos, natural de em Piedade 
Rio Grande/MG, nascida na data de 15 de março de 1949, residente e domici-
liada Taubaté/SP. Ela é natural de Americana - SP, nascida em 19 de outubro de 
1989, de profissão auxiliar de enfermagem, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada na Avenida Gal. Gabriel R. da Fonseca, nº 2123, Padre Eterno, 
nesta cidade, filha de AUGUSTINHO AMARO DE SOUZA, de 62 anos, natural 
de Paranapuã/SP, nascido na data de 26 de maio de 1955 e de CLAUDENICE 
ROSA DOS SANTOS AMARO DE SOUZA, de 49 anos, natural de Jales/SP, 
nascida na data de 30 de setembro de 1968, residentes e domiciliados Tremem-
bé/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 211, Termo nº 6691
Faço saber que pretendem se casar MOISÉS APARECIDO DA SILVA e KELY 
FERNANDA NASCIMENTO DA SILVA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 28 de maio de 1988, de profissão 
ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado à Rodovia Alva-
ro Barbosa de Lima Neto, nº 1427, casa 01, dos Guedes, nesta cidade, filho de 
JOÃO FELIX DA SILVA, falecido em Tremembé/SP na data de 20 de agosto de 
1996 e de ESCOLÁSTICA DOS SANTOS SILVA, de 84 anos, nascida na data 
de 17 de novembro de 1933, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Monteiro Lobato/SP. Ela é natural de Panorama - SP, nascida em 10 de julho 
de 1985, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO MIGUEL DA SILVA, 
de 59 anos, nascido na data de 20 de agosto de 1958, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Batayporã/MS e de GERUZA NASCIMENTO, de 
57 anos, nascida na data de 20 de março de 1960, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Marilia/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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO BALCÃO DE

EMPREGOS
DE TAUBATÉ

BORDADEIRA – COM EXP. COM ROUPAS FI-
NAS – URGENTE
FONOAUDIÓLOGA – URGENTE
REPRESENTANTE COMERCIAL – COM 
MOTO – URGENTE
GERENTE DE COMÉRCIO – COM PERFIL DE 
LIDERANÇA – URGENTE
VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS – COM EXP. 
NA FUNÇÃO – URGENTE –
AJUDANTE DE COZINHA – COM EXP. NO 
RAMO DE SUPERMERCADO – URGENTE
MENOR APRENDIZ
PASSADEIRA – COM EXPERIÊNCIA EM LA-
VANDERIA
AUXILIAR DE LIMPEZA – QUE MORE PRÓ-
XIMO DO BARREIRO
BABÁ – COM REFERÊNCIA – QUE MORE 
PRÓXIMO AO QUIRIRIM – URGENTE –
OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
MECÂNICO DE CAMINHÃO – COM EXPE-
RIÊNCIA
MECÂNICO DE AUTOS – COM EXPERIÊN-
CIA
DEPILADORA
MANICURE
COZINHEIRO – ÁREA COMERCIAL
COZINHEIRO – COM EXP. EM REDE HOTE-
LEIRA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL – COM EX-
PERIÊNCIA
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
I – (PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA)- URGENTE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SUPORTE EM MECÂNICA – EXP. EM ME-
CÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
AUTOS
FARMACÊUTICO – URGENTE
AUXILIAR CONTÁBIL
VENDEDOR EXTERNO
ALINHADOR DE AUTOS
LAVADOR DE AUTOS
ASSISTENTE DE MERCHANDISING – COM 
EXP. EM CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO 
VISUAL
OPERADORA DE TELEMARKETING – COM 
EXP. EM VENDAS
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – COM EXPE-
RIÊNCIA
OPERADORA DE TELEMARKETING
ACABADOR DE MÁRMORE – COM URGÊN-
CIA
COSTUREIRA – MODISTA – URGENTE
ELETRICISTA – COM NR-10
CONFEITEIRO – URGENTE
JARDINEIRO – COM EXP. EM LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO

* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 15h
Horário para emissão de Carteira de Trabalho: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com

Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da 
gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na discussão dos 
Projetos de Leis do Executivo nº 31 e 32/17 e anotações necessárias na Lei 
do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentá-
ria Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será re-
alizada, a partir das 18h30min do dia 18 de dezembro de 2017, no Plenário 
da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados 
e a população do município.

Vereador Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa - 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO Nº 31 E 32/2017



página 3A GAzetA dos Municípios06 de dezembro de 2017

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°068/2017 – No dia 05 de dezem-
bro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a au-
toridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Muni-
cipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro 
referente ao Pregão Nº068/2017, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Estantes para Li-
vros, às empresas: CT. ARAUJO MOVEIS ME, com valor total de R$ 114.800,00; 
L. S. AGUIAR MOVEIS EPP, com valor total de R$ 110.000,00. Ficam as empre-
sas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°065/2017 – No dia 05 de dezem-
bro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a au-
toridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Muni-
cipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro 
referente ao Pregão Nº065/2017, referente aos itens de número 03 e 04 do pregão 
em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Lousas, à empresa: CT ARAÚJO MÓVEIS ME, com valor total de R$ 51.870,00. 
Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

Prefeitura de Caçapava 
promove treinamento de 
capacitação para equipe 
do Albergue Municipal

2° Mostra de Trabalhos dos
alunos do Ensino Fundamental

e EJA acontece na Praça da
Matriz no sábado em Caçapava

Na último dia (30), A Pre-
feitura de Caçapava, por 
meio da Secretaria de Ci-
dadania e Assistência So-
cial, promoveu um treina-
mento de capacitação para 
equipe do Albergue Muni-
cipal Monsenhor Theodo-
miro Lobo.
Ministrado pelo sociólogo 
Luciano Freitas de Olivei-
ra, o treinamento contou 
com a participação de as-
sistentes sociais, funcioná-

No próximo sábado (9), 
a Prefeitura de Caça-
pava através da Secre-
taria de Educação re-
alizará a 2° Mostra de  

rios da área administrati-
va, de limpeza e cozinha. 
O objetivo foi desenvolver 
diretrizes para o desenvol-
vimento do trabalho, além 
de propostas de direcio-
namento para atender a 
necessidade real do muni-
cípio, visando o fortaleci-
mento da cidadania junto à 
população de rua.
Durante o mês de setem-
bro, o sociólogo fez uma 
pesquisa de campo em 

Trabalhos dos alunos do 
Ensino Fundamental I, II e 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) na praça da 
Igreja Matriz de São João 

Caçapava. Ele entrevistou 
diversas pessoas em situa-
ção de rua, a fim de traçar 
o perfil da cidade para de-
senvolver a metodologia 
de trabalho para a rede de 
atenção à população em 
situação de rua de Caçapa-
va.“O objetivo é ter o per-
fil do município, ampliar a 
proteção social e mostrar 
que não só é responsabi-
lidade da prefeitura, é en-
volver toda a sociedade”, 
explicou o sociólogo.
Graduado em Ciências So-
ciais pela UNESP, mestre 
em Sociologia pela UFS-
Car, Luciano de Freitas de 
Oliveira já foi consultor 
do Ministério do Desen-
volvimento Social e Com-
bate à Fome e possui gran-
de experiência no trabalho 
com pessoas em situação 
de rua.

Batista, das 9h às 12h.
Com o tema  
“O Conhecimento Além 
dos Muros da Escola”, 
a exposição apresentará 
o que foi desenvolvido 
pelos alunos e profes-
sores da rede municipal 
durante o ano de 2017.  
As escolas farão exposi-
ção de seus trabalhos em 
tendas, haverá oficinas 
com atividades interativas, 
apresentações de dança 
dos alunos, da BAMAC 
(Banda Marcial de Caça-
pava) e cantata de Natal.
A Igreja Matriz de São João  
Batista fica na Rua Co-
ronel João Dias Gui-
marães, no Centro.  
Venha prestigiar nossos 
alunos!
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Professores de Pinda 
participam de seminário 
de encerramento de ano 

de projeto do IEE

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.

Bicampeã mundial!!!
Famuta conquista seu

segundo título na categoria
Batalha de Percussão

A Famuta (Fanfarra Muni-
cipal de Taubaté) é bicam-
peã mundial na categoria 
batalha de percussão. O 
título foi conquistado na 
noite do dia 30 de novem-
bro nos Estados Unidos, já 
madrugada aqui no Brasil.
A Famuta Drumline fa-
turou a medalha de ouro 
superando em uma batalha 
acirrada a Alemanha que 
ficou em segundo lugar, 
Suécia em terceiro e a Po-
lônia em quarto.  Esta é a 
segunda medalha mundial 
da Famuta nesta categoria, 
a primeira foi conquistada 
em 2015 na Dinamarca.
A World Band Cham-
pionships 2017 acontece 
em Palm Springs, Flórida 
(EUA). Na quarta-feira 
dia 29 a Famuta iniciou a 
competição conquistando 
a medalha de ouro inédita 
na categoria Banda Sinfô-
nica, vencendo a Polônia 
em segundo e os Estados 
Unidos em terceiro lugar.
O evento é promovido 
pela WAMSB (World As-
sociation of Marching 
Show) e vai até o dia 3 de 

dezembro. Os taubateanos 
buscam o bicampeonato 
mundial geral e represen-
tam o Brasil na disputa 
com outros oito países: 
Estados Unidos, Alema-
nha, Polônia, China, Co-
lômbia, Venezuela, Nigé-
ria e Inglaterra.
A competição é dividi-
da nas categorias: Ban-
da Sinfônica, Banda 
de Percussão, Banda 
Show e Parada Festiva.  
O país que tiver a maior 
média da soma das notas 
das categorias é sagrado 
campeão mundial geral, 
título conquistado pela 
Famuta na Dinamarca em 
2015.
Nesta sexta-feira, dia 1º de 
dezembro, os taubateanos 
representam o Brasil na ca-
tegoria banda show com o 
espetáculo “A Divina Co-
média Brasileira”. Com 12 
minutos de duração, novos 
figurinos, música, dança e 
encenação, o espetáculo é 
baseado no romance ita-
liano de Dante Alighieri. 
A apresentação traz as três 
fases, inferno, purgatório e 

paraíso, adaptadas para te-
mas da realidade brasileira 
como corrupção, crimes e 
preconceito.
A Fanfarra Municipal de 
Taubaté é formada por 
130 jovens músicos e bai-
larinos com faixa etária 
entre 12 e 28 anos.  Em 
mais de 40 anos de his-
tória possui 146 títulos  
regionais, oito nacionais, 
sete estaduais, um sul-a-
mericano, quatro meda-
lhas de ouro, agora um tí-
tulo mundial na categoria 
Banda Sinfônica, dois títu-
los mundiais na categoria 
percussão, um mundial na 
categoria banda especial, 
um Open Europa e um tí-
tulo mundial geral.
Agenda da Famuta nos 
EUA
Dia 1º – Final da categoria 
Parada Festiva e primeira 
eliminatória da catego-
ria Banda Show (quando 
o espetáculo “A Divina 
Comédia Brasileira” será 
apresentado)
Dia 2 – final da categoria 
Banda Show
Dia 3 – Encerramento

CAS faz mobilização 
contra o Aedes aegypti

em Taubaté
O CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) de 
Taubaté promove na pró-
xima semana, entre os dias 
6 e 8 de dezembro, ações 
de reforço para o combate 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti, responsável pela trans-
missão da dengue, zika e 
chikungunya.
As atividades integram a 
Semana Estadual de Mo-
bilização e envolvem pan-
fletagem em praças, pales-
tras em escolas, parcerias 
com supermercados e com 
o Cavex (Comando de 
Aviação do Exército).  Em 
relação ao Exército, as ati-
vidades já têm início esta 
semana, com um roteiro 
de vistorias e busca por 
criadouros em potencial 
nas instalações da unidade 
militar.
O objetivo é fortalecer a 

prevenção. Mesmo com 
uma redução histórica de 
casos de dengue e com 
os indicadores gerais da 
ADL de 0,8 ponto, abai-
xo do risco de epidemia, a 
população deve colaborar. 
A época é de reforçar as 
ações de prevenção, já que 
tanto a primavera como 
o verão têm como carac-
terísticas o aumento das 
temperaturas e a ocorrên-
cia de chuvas. Esta é uma 
combinação que favorece 
a proliferação de focos de 
larvas do mosquito.
De janeiro até agora foram 
confirmados 66 casos de 
dengue, 5 casos de chikun-
gunya e um  caso de zika 
em Taubaté. No mesmo 
período do ano passado 
foram 3.304 casos de den-
gue, 7 de chikungunya e 3 
de zika.

Semana Estadual de Mo-
bilização contra o Aedes 
aegypti
Atividades confirmadas
Cavex – vistorias e pales-
tras para os militares entre 
os dias 6 e 8 de dezembro
Supermercado Shi-
bata – panfletagem  
e orientações entre os dias 
6 e 8 de dezembro (perío-
do da tarde)
Praça Dom Epaminondas 
– panfletagem no dia 6 de 
dezembro (período da ma-
nhã)
Rodoviária Velha – panfle-
tagem no dia 7 de dezem-
bro (período da manhã)
Mercado Municipal – pan-
fletagem no dia 8 de de-
zembro (período da ma-
nhã)
Colégio Jardim das Na-
ções – palestra para pro-
fessores e funcionários


