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A GAzetA dos Municípios

Tremembé realiza
Campanha Nacional
de Multivacinação

Inscrições abertas para 
congresso e simpósio 

sobre trânsito em Pinda

Moradores do bairro 
Portal da Mantiqueira

recebem praça
iluminada por LED

De 11 a 22 de setembro, 
a equipe da Secretaria de 
Saúde estará realizando a 
Campanha de Multivaci-
nação. A iniciativa tem por 
objetivo regularizar o es-
quema vacinal das crian-
ças que ainda não toma-
ram todas as vacinas.
O Dia “D” da campanha 

Estão abertas as inscri-
ções para o II Congresso 
Valeparaibano de Segu-
rança no Trânsito e Pre-
venção de Acidentes, que 
será realizado no dia 22 
de setembro, e para o II 
Simpósio Valeparaibano 
de Psicologia do Trânsito, 
no dia 23. Ambos serão na 
Faculdade Anhanguera de 

O Setor de Iluminação Pú-
blica de Taubaté concluiu 
a implantação de LED na 
praça do bairro Portal da 
Mantiqueira. Ao todo são 
24 postes com 62 lumi-
nárias, oferecendo mais 
segurança aos moradores 
além de permitir que o es-
paço seja utilizado a qual-
quer hora.
A Prefeitura Municipal 
investiu cerca de R$ 140 
mil para que se realizasse 
uma economia de 10.000 
watts. Se fossem utilizadas 

será no sábado, 16 de se-
tembro, das 8h às 17h, 
quanto todos os postos e a 
Unidade Central de Saúde 
estarão atendendo todas as 
crianças de 0 a 5 anos e de 
9 a menores de 15 anos, 
com todos os tipos de va-
cinas. Nos demais dias, 
as unidades de saúde dos 

Pindamonhangaba. As ins-
crições devem ser realiza-
das no site da Prefeitura, o 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
O evento é organizado 
pelo Movimento Voz do 
Trânsito, com a parceria 
do Conselho Regional de 
Psicologia SP, ABPTran - 
Associação Brasileira de 

lâmpadas normais, o gas-
to mensal seria de 17.600 
watts. Com a instalação 
de LED o gasto energético 
será de 7.600 watts o que 
equivale ao gasto de um 
chuveiro elétrico.
As vantagens das lâmpa-
das de LED são: permitir 
uma economia de ener-
gia entre 60% e 90%, que 
apresentam baixa volta-
gem, não transforma ener-
gia luminosa em calor, sua 
vida útil não fica compro-
metida com seu acendi-

bairros e a Unidade Cen-
tral de Saúde continuarão 
atendendo em horário co-
mercial. A equipe da saúde 
lembra aos pais ou respon-
sáveis que é indispensável 
à apresentação da cartei-
rinha de vacinação das 
crianças para que seja feita 
a atualização.

Profissionais do Trânsito, 
e Sindicato dos Psicólo-
gos de São Paulo. Apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Associação Na-
cional de Transportes Pú-
blicos e Conselho Federal 
de Psicologia.
As inscrições e participa-
ção no congresso e no sim-
pósio são gratuitas.

mento e apagamento, não 
transmitem radiação ultra-
violeta ou infravermelha, 
possuem elevada resistên-
cia mecânica, são reciclá-
veis, possuem vida útil su-
perior a 50.000 horas e por 
isso necessitam de menos 
gastos com a reposição, 
mão de obra e manuten-
ção. E por características 
próprias, assegura maior 
conforto na percepção da 
luz pela visão do usuário e 
reflete em maior seguran-
ça.

Saúde Bucal: Prefeitura 
de Caçapava atua na

prevenção

O CEO (Centro de Espe-
cialidades Odontológicas) 
da Prefeitura de Caçapava 
possui atendimento espe-
cializado no cuidado da 
saúde bucal de crianças e 
bebês através da odonto-
pediatria, que tem como 
objetivo o diagnóstico, 
prevenção, tratamento e 
o controle dos problemas 
de saúde bucal nessa faixa 
etária.
Cerca de 80 pacientes 
são atendidos por mês. 

O tratamento é realiza-
do pela odontopediatra, 
Roseli Gandur, e a au-
xiliar de saúde bucal,  
Luciana Marini.Os pais 
também recebem orienta-
ções para manutenção do 
tratamento dos filhos em 
casa. “Prevenir os pro-
blemas bucais enquanto 
criança é evitar problemas 
futuros e manter a saúde 
que se prolonga em todas 
as fases da vida”, disse o 
chefe da divisão de assis-

tência odontológica Luiz 
Guilherme Cristino Pa-
checo.
Crianças de zero a cin-
co anos podem dispor do 
atendimento exclusivo e 
especializado, basta os pais  
comparecerem ao CEO, 
localizado dentro da Se-
cretaria de Saúde (Rua 
Professor João Batista 
Ortiz Monteiro, 345, Vila 
Antônio Augusto), e dei-
xar nome e contatos na re-
cepção. 
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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

Na Índia se ensina quatro Leis da Espiritualidade

A primeira diz: A pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada 
ocorre em nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, 
que se integram conosco está ali por uma razão, para que possamos apren-
der e evoluir em cada situação.
A segunda diz: O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. 
Nada absolutamente nada, que ocorre em nossa vida poderia ter sido de 
outra maneira. Nem mesmo os detalhes mais insignificantes! Não existe, 
se acontecesse tal coisa talvez pudesse ter sido diferente. Não! O que 
ocorreu foi a única coisa que poderia ter ocorrido e, teve que ser assim 
para que pudéssemos aprender a lição e, então seguir adiante. Todas e 
cada uma das situações que ocorrem em nossa vida são perfeitas, mesmo 
que nossa mente e nosso corpo resistam em aceitá-las.
A terceira diz: Tudo acontece num momento determinado. Nem antes e 
nem depois! Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em 
nossa vida, então é aí que terá inicio.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo 
termina em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor desa-
pegar, erguer a cabeça e seguir adiante.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com 
uma arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, 
com a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa...
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira estonte-
ante, siliconada, corpo escultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala: 
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra 
uma das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

As sete lógicas

1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como 
os outros foram talhados.
6 – Pare de pensar muito... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. 
Por isso conhecemos de cor as virtudes que englobam bondade, como 
compaixão, generosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, 
nem todos sabem usar essas qualidades na hora certa. Há uma grande 
diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa 
diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode 
prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a res-
ponsabilidade de si mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor. 
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.

Prefeitos assinam
documento que cria

Circuito Litoral Norte de 
Turismo e Caraguatatuba
é escolhida como base 

regional

Os prefeitos do Litoral 
Norte assinaram na manhã 
desta quarta-feira (6/9) 
o protocolo de intenções 
para a criação do Circuito 
Litoral Norte de Turismo.
Com isso, os quatro muni-
cípios vão investir no tu-
rismo regional para divul-
gar o Litoral Norte e atrair 
investidores. A ideia é ex-
plorar a área trabalhando o 
potencial turístico de cada 
cidade.
A reunião contou com a 
participação dos prefeitos 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior; de Ubatuba, Delcio 
Sato; de Ilhabela, Márcio 
Tenório; de São Sebastião, 
Felipe Augusto; além dos 
secretários de Turismo de 
Caraguatatuba, Cristian de 
Souza; de Ubatuba, Luiz 
Bischof; de Ilhabela, Ri-
cardo Fazzini; e o secretá-
rio adjunto de São Sebas-
tião, Cristiano Ribeiro.
Vídeos institucionais com 
o slogan  “viva essa experi-
ência” serão lançados para 
melhorar a divulgação das 
cidades e, além disso, o 
Circuito promoverá em 
breve um fantour com 48 
agências de viagem para 
oferecer o produto Litoral 
Norte.
Com a assinatura dos qua-

tro prefeitos, o documento 
seguirá agora para aprova-
ção nas Câmaras. A cida-
de de Caraguatatuba será 
a base do Circuito Litoral 
Norte, através de uma sala 
montada na Secretaria de 
Turismo.
Para o prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
é importante a união do 
Litoral Norte para explo-
ração de cada potencial tu-
rístico. “Quatro cidades e 
um destino. Vamos divul-
gar uma das regiões mais 
lindas e que tem uma das 
melhores gastronomias do 
mundo. Entendemos o tu-
rismo também como maior 
gerador de emprego regio-
nal e, por isso, precisamos 
dos investimentos em es-
tradas, balsas e cursos de 
qualificação”, esclarece.
Segundo o prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto, 
a ação será extremamente 
positiva e a força do litoral 
é fundamental.
“Os quatro prefeitos são 
irmãos e entenderam o es-
pírito de que a divulgação 
compartilhada é o melhor 
caminho”, salientou o pre-
feito de Ilhabela, Márcio 
Tenório.
Anfitrião do encontro, o 
prefeito de Ubatuba, Dél-

cio Sato enxerga o Litoral 
Norte muito forte e em 
destaque no Brasil e no Es-
tado. “Estamos inseridos 
em uma região promissora 
e precisamos investir forte 
em publicidade”.
Secretários
Os secretários de Turismo 
do Litoral Norte comemo-
ram a assinatura do docu-
mento, já que o trabalho 
foi iniciado há 17 anos.
“Temos características 
semelhantes e estamos 
felizes de ver isso concre-
tizado. Acertaremos mais 
no turismo se pensarmos 
regionalmente”, disse o 
secretário de Turismo de 
Caraguatatuba, Cristian de 
Souza.
Para o secretário de Tu-
rismo de Ubatuba, Luiz 
Bishof, a luta é antiga e 
não houve avanço por 
questões políticas. “Os 
prefeitos entenderam a im-
portância da união. Somos 
referência no Estado e no 
Brasil”.
Ricardo Fazzini, secretá-
rio de Turismo de Ilhabe-
la, disse que o primeiro 
passo foi dado. “Agora va-
mos investir e divulgação 
e vender o produto Litoral 
Norte para o Brasil e ou-
tros países”.
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Prefeitura de Caçapava
alerta para lixo descartado

irregularmente
Quem nunca se deparou 
com lixo jogado irregular-
mente em terrenos baldios 
da cidade? Móveis sem 
uso, pedaços de madeira, 
pneus, são resíduos infe-
lizmente encontrados em 
diversas regiões, colocan-
do a saúde pública em ris-
co.
O descarte irregular de re-
síduos é crime, previsto na 
Lei 3805/2000. A popula-
ção tem papel fundamen-
tal para evitar que o lixo 
seja descartado em lugares 
irregulares, por isso, a Pre-
feitura de Caçapava conta 
com o apoio de todos, não 
jogue lixo em lugares ina-
dequados e denuncie. As 
denúncias podem ser fei-

tas no DSM (Departamen-
to de Serviços Municipais) 
pelo telefone (12) 3652-
9351, Polícia Militar 190, 
Defesa Civil 199 e para o 
COI 153.
Em Caçapava, o DSM faz 
o recolhimento e dá desti-
nação final ambientalmen-
te adequada aos resíduos 
do município. Para fazer 
o descarte é só entrar em 
contato pelo telefone (12) 
3652-9351.
Na última semana a equi-
pe do DSM, coletou 
cerca de 250 pneus in-
servíveis na estrada dos 
Areeiros. Os pneus foram 
encaminhados para uma 
empresa de reciclagem, 
mas com o dinheiro apli-

cado pelo município no  
recolhimento desses ma-
teriais seria possível in-
vestir em outros serviços 
essenciais aos cidadãos.  
Outro problema é os da-
nos ao meio ambiente, um 
pneu pode demorar até 
600 anos para se decom-
por naturalmente, além de 
permitir a reprodução do 
mosquito Aedes Aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
quando depositado em lo-
cais impróprios acumulan-
do água.
A Prefeitura de Caçapa-
va esta trabalhando para 
manter a cidade limpa, 
ajude você também, faça 
sua parte. Não jogue lixo 
em vias públicas!

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 181, Termo nº 6631
Faço saber que pretendem se casar MIGUEL DOS SANTOS MIRANDA e LU-
CIANA MAGALHÃES DA SILVA SARZANO, aprensentando 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 11 de março de 1980, de profissão 
promotor de vendas, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de LUIZ DE MIRANDA, de 61 anos, nascido na 
data de 1 de agosto de 1956, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de 
Jacarei/SP e de CLEUSA DOS SANTOS MIRANDA, de 63 anos, nascida na 
data de 7 de agosto de 1954, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de 
Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 20 de março de 1983, de 
profissão cabelereira, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Ismael Lazarini, nº 186, Chacara das Rosas, nesta cidade, filha de MIGUEL 
SARZANO FILHO, falecido em Taubaté/SP na data de 26 de setembro de 2007 
e de MARIA LÚCIA MAGALHÃES DA SILVA, de 59 anos, nascida na data de 
4 de março de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Carlos 
Chagas/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

Auxiliar de Logistica
(para Pessoas  com Deficiência)
Farmacêutico

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: SE-
GUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Inscrições para
Circuito Taubateano de 

Corrida de Rua começam 
nessa semana

Começam na próxima se-
gunda-feira, dia 04 de se-
tembro, as inscrições para 
a 2ª Etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua 2017.
As inscrições são gratuitas 
e deverão ser efetivadas 
na Secretaria de Esportes 
e Lazer, nos dias 04, 05 
e 06 de setembro, das 9h 
às 17h, e estão limitadas a 
1.000 participantes.
Este ano o circuito será 
realizado em quatro eta-
pas, dividas em masculino 
e feminino, em 13 moda-
lidades, de acordo com a 
idade dos participantes, a 
partir dos sete anos.
O circuito atende também 
a categoria especial, para 
atletas portadores de defi-
ciência. Além das catego-
rias mencionadas, o even-
to irá realizar uma etapa 

exclusiva para crianças de 
até 12 anos.
O evento conta com dife-
rentes distâncias de acordo 
com a idade dos corredo-
res, sendo as provas de 
5.000m para os inscritos 
maiores de 17 anos.
O circuito é composto da 
seguinte maneira: 1ª etapa, 
que já ocorreu no dia 30 de 
julho no Parque do Itaim; 
2ª etapa – dia 17 de setem-
bro no Sesc; 3ª etapa – dia 
29 de outubro no Parque 
do Sedes e a 4ª etapa – dia 
2 de dezembro na Avenida 
do Povo.
No dia 12 de outubro, a 
corrida infantil será reali-
zada no Parque do Sedes. 
O regulamento e o calen-
dário das etapas, das ins-
crições e da entrega dos 
kits estarão disponíveis 
no site: www.taubate.sp.

gov.br. Para as crianças, 
as provas serão de 100 a 
1.000 metros. As inscri-
ções são isentas de taxa, 
limitadas a 500 participan-
tes e também devem ser 
realizadas na sede da Se-
cretaria de Esportes, nos 
dias 25 e 26 de setembro, 
das 9h às 17h, com a pre-
sença obrigatória do res-
ponsável pelo menor, que 
deverá apresentar o docu-
mento original da criança.
Na categoria especial, os 
participantes serão divi-
didos em cinco categorias 
diferentes, sendo: cadei-
rantes (CAD 2 ou 3 rodas), 
deficientes visuais (DV), 
atletas amputados de 
membros inferiores (AM-
P-MI), atletas deficientes 
de membros superiores 
(MS) e deficientes intelec-
tuais (DI).

“As Aventuras da Detetive 
Sol” é o livro que será

apresentado pela atriz Leticia 
Braga na tarde de autógrafos

Coleta domiciliar de lixo
passa por alterações a partir 

de setembro em Taubaté

A atriz mirim Letícia Bra-
ga, a personagem Sol da 
série Detetives do Prédio 
Azul, estará em Taubaté 
no dia 15 de setembro, das 
17h às 20h, participando 
da FLIT (Feira de Litera-
tura Infantil de Taubaté), 
em uma sessão de autógra-
fos do seu livro “Detetives 
do Prédio Azul – As Aven-
turas da Detetive Sol”, da 
editora Ciranda Cultural.
Letícia, que tem 12 anos, 
já fez novela, minissérie, 
filmes e a série Detetives 
do Prédio Azul (DPA) no 
canal Gloob, que adaptado 
virou um longa metragem 

A Secretaria de Serviços 
Públicos de Taubaté alte-
rou o calendário e a partir 
de setembro a coleta domi-
ciliar de lixo atenderá em 
novos dias e horários em 
alguns bairros de Taubaté. 
O município passará a ser 
dividido em três regiões, 
para melhoria do serviço: 
área rural, parte alta e par-
te baixa.
A alteração no calendário 
irá trazer ganhos à logís-

exibido no cinema, que a 
tornou nacionalmente co-
nhecida.
Na FLIT, a autora irá apre-
sentar ao público tauba-
teano seu trabalho como 
escritora, depois de já ter 
passado pela XVIII Bienal 
Internacional do Livro, na 
cidade do Rio de Janeiro, 
na semana passada.
Diferente do que foi di-
vulgado anteriormente, 
Letícia Braga apresenta 
nesta tarde de autógrafos, 
promovida pela editora 
Ciranda Cultural, seu li-
vro que conta a história da 
Detetive Sol no clubinho, 

tica das operações com 
a redução no impacto do 
trânsito em determinadas 
localidades. Os ajustes se 
fizeram necessários por 
conta da implantação da 
coleta seletiva, em junho 
deste ano. O novo calen-
dário já está disponível no 
site www.taubate.sp.gov.
br. Como contribuição ao 
trabalho dos coletores, o 
munícipe deve ensacar o 
lixo, depositando-o em 

depois que Mila se mudou 
e deixou a capa vermelha 
para ela.
Em 96 páginas os dete-
tives Sol, Pippo e Ben-
to vão desvendar todos 
os mistérios do Prédio 
Azul e terão que aturar  
Dona Leocádia fazendo 
suas trapalhadas. São his-
tórias incríveis de aventu-
ras dos Detetives do Pré-
dio Azul.
A Flit acontece em Tauba-
té de 11 a 17 de setembro 
na Avenida do Povo e toda 
a programação está dispo-
nível no www.taubate.sp.
gov.br/flit.

local protegido, em frente 
a sua residência, próximo 
ao horário de recolhimen-
to dos caminhões. É muito 
importante respeitar o ca-
lendário da coleta domici-
liar e nunca colocar o lixo 
para fora de casa com mui-
ta antecedência.
Em caso de dúvidas a po-
pulação deve ligar para o 
SAC: 0800 541 1202, que 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 22h.
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Taubaté realiza desfile 
cívico em comemoração 

ao dia 7 de setembro

No dia 7 de setembro, data 
em que é comemorada a 
Independência do Brasil, 
haverá desfile cívico em 
Taubaté. O evento será 
realizado na quinta-feira, 
a partir das 7h na aveni-
da Walter Thaumaturgo 
(Avenida do Povo). Na 
sequência, às 7h30, serão 
hasteadas as bandeiras. A 
passagem em revista à tro-
pa acontece às 7h40 e às 
8h tem início o desfile.
A data, que marca a eman-
cipação política do país, 
será festejada por cerca 
de 3.200 alunos da rede 
municipal de ensino, en-
tre Ensino Médio e Fun-
damental, Infantil, Escola 
de Atletas, Fêgo Camargo, 
EMCA, entre outros.
Participam também o 
Exército, Grupo de Esco-
teiros, Corpo de Bombei-
ros, escolas estaduais e 
particulares, Senai, Sesi, 
Famuta, Secretarias de 
Turismo e Cultura, De-
senvolvimento e Inclusão 
Social, Esporte e Lazer, 
Guarda Municipal, auto-
ridades locais e entidades.
Trânsito
Para garantir a fluidez e 

segurança no trânsito, a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana traçou o plano de 
interdições e rotas alterna-
tivas no trânsito da região 
central.
No dia 5 de setembro, 
terça-feira, a partir da 
meia-noite, a Avenida 
Professor Walter Thau-
maturgo (Avenida do 
Povo) ficará totalmente 
interditada no trecho de  
cobertura, para montagem 
e organização da estru-
tura. Para o desfile cívi-
co na quinta-feira, 7 de 
setembro, a Avenida do 
Povo e vias de acesso da 
região serão bloqueadas às 
6h, permitindo somente o 
trânsito local.
As vias alternativas e que 
não terão nenhuma in-
terdição são: Avenida In-
glaterra, Tiradentes, John 
Kennedy, Marechal Arthur 
da Costa e Silva, Juscelino 
Kubitscheck e Rua Getú-
lio Vargas. Os principais 
bloqueios serão liberados 
no término do evento e o 
trecho coberto da Avenida 
do Povo permanecerá in-
terditado para a FLIT.
Todas as intervenções viá-

rias contarão com as sina-
lizações e agentes de trân-
sito para dar apoio local.
O transporte público que 
circula pela Avenida Inde-
pendência terá o itinerário 
alterado durante o evento.
Ônibus
Os ônibus farão o seguinte 
percurso: à direita na Rua 
Claro Gomes, seguirão 
até a Rua Getúlio Vargas, 
onde entrarão à esquerda, 
cruzando a Avenida do 
Povo, em seguida conti-
nuarão pela Rua Marechal 
Arthur da Costa e Silva, à 
direita na Praça Santa Te-
rezinha, à esquerda na Rua 
Dr. Pedro Costa e a partir 
daí o itinerário será o nor-
mal.
Os passageiros das linhas 
que seguem pela Avenida 
Independência e que em-
barcam e desembarcam no 
ponto localizado na Rua 
Dr. Emilio Winther, fron-
tal a Funerária São Bene-
dito, deverão utilizar os 
pontos localizados na Rua 
Getúlio Vargas (ao lado da 
delegacia) ou Rua Mare-
chal Arthur da Costa e Sil-
va, ao lado da Praça Santa 
Terezinha.

Pinda terá desfiles
cívico-militares nos dias 

6 e 7 de setembro

Os tradicionais desfiles cí-
vico-militares, em come-
moração à Independência 
do Brasil, serão realizados 
no dia 6 de setembro, em 
Moreira César, e 7 de se-
tembro, na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.
As inscrições para parti-
cipação de instituições da 
cidade foram encerradas 
na sexta-feira (1) e haverá 
a presença de escolas par-
ticulares, escola de dança, 
escolas estaduais, Rede 
Municipal de Ensino, gru-
pos de escoteiros, alunos 
da Secretaria de Esportes, 

Maçonaria, Igreja Adven-
tista, além dos Bombeiros, 
Polícia Militar e Exército.
No dia 6, o evento come-
ça às 8 horas, com o has-
teamento das bandeiras, 
realizado na Avenida das 
Margaridas, Vale das Acá-
cias, local que receberá o 
desfile a partir das 8h30.
No dia 7, o hasteamento 
será às 8 horas, no obe-
lisco da Praça Monsenhor 
Marcondes, com a apre-
sentação dos hinos muni-
cipal e nacional pela Cor-
poração Musical Euterpe. 
O desfile será a partir das 

9 horas, na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.
Toda a estrutura de pal-
co, tendas e grades de 
isolamento para rece-
ber os eventos estão 
sendo montadas nos  
locais de desfiles, que te-
rão as ruas próximas par-
cialmente interditadas, 
somente durante a duração 
dos eventos, causando o 
menor transtorno possível 
para os moradores das pro-
ximidades. A previsão é 
que finalizando o período 
da manhã, as ruas possam 
ser liberadas novamente. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT DE TAUBATÉ
BARMAN – COM EXP. NA FUNÇÃO
GARÇOM – COM EXP. NA FUNÇÃO
MANICURE – COM EXP. NA FUNÇÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – COM EXP. NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVÍL
SUPERVISIVOR – ÁREA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – COM NÍVEL SUPERIOR
GERENTE DE VENDAS
REPRESENTANTE COMERCIAL
OPERADORA DE TELEMARKETING
CONSULTOR COMERCIAL – COM CONDUÇÃO PRÓPRIA
TRATORISTA
MANUTENÇÃO GERAL – COM EXP. EM HIDRÁULICA, ELÉTRICA E ALVENARIA
AJUDANTE DE MARCENEIRO
COZINHEIRO(A) COMERCIAL
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA –
CHEFE DE COZINHA – URGENTE
SUPERVISOR DE VENDAS – COM C.N.H.
FISIOTERAPEUTA – COM EXP. EM DERMATO FUNCIONAL
FONOAUDIÓLOGO (A) – COM EXP. NA FUNÇÃO

COZINHEIRO – COM CURSO DE GASTRONOMIA
COZINHEIRO LÍDER – COM CURSO DE GASTRONOMIA
ACABADOR DE MÁRMORE – COM URGÊNCIA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MECÂNICO DE AUTOS – URGENTE
COZINHEIRA COMERCIAL – COM EXP. NA FUNÇÃO
FARMACÊUTICO – URGENTE
VENDEDOR EXTERNO – COM C.N.H.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
* 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 sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com


