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A GAzetA dos Municípios

Ruas do centro
recebem obras viárias

em Taubaté

Comunicado Oficial
Escola Municipal Zélia 

de Castro Marques
de Caçapava

Prazo para inscrições 
de projetos para o FIDA 
termina nesta segunda

Linha de ônibus 106 – Jaraguá 
via praias muda itinerário no 

dia 10/12 de Caraguá

Nesta semana o trânsito na 
Rua Jacques Félix irá ope-
rar em meia pista para a 
realização de fresagem do 
pavimentoa. Este proces-
so irá preparar a via para 
o recapeamento asfáltico,  
que vai acontecer na se-
gunda e terça-feira, dias 
4 e 5, também a partir 
das 7h.  Nestes dois dias, 
o trânsito das ruas 15 de 
Novembro e Souza Alves 
também sofrerão interrup-
ções: Durante toda a obra, 
agentes de trânsito vão 
acompanhar o serviço e a 
sinalização no local será 
reforçada.
As obras fazem parte da 
revitalização viária da re-
gião central. O projeto 
contempla a reconstrução 
de cerca de 21mil m² de 

A Prefeitura de Caçapava 
através da Secretaria Edu-
cação está realizando di-
versos investimentos nas 
escolas da Rede Municipal 
de Ensino. Além da parte 
pedagógica, mais de 70 % 
das escolas receberam re-
formas e manutenções, a 
previsão é seguir com esse 

Na próxima segunda-fei-
ra (11/12) encerra o prazo 
de entrega dos projetos e 
currículos esportivos para 
o Fundo de Incentivo ao 
Desporto Amador (FIDA). 
Até o momento, mais de 
50 inscrições já foram re-
alizadas. O resultado será 
divulgado a partir do dia 
15 de dezembro na Secre-
taria de Esportes e Recre-
ação.
O edital está publi-
cado no Jornal Diá-
rio do Litoral Norte do 
dia 1º de dezembro e  
disponível no site www.ca-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, através da Secre-
taria de Trânsito, informa 
que no próximo dia 10/12 
(domingo), no período das 
7 às 16 horas, a linha 106 
– Jaraguá via Praias terá 
seu itinerário parcialmen-
te alterado em razão da 
realização da  “Etapa Vale 
Paraibano de Ciclismo”, 
no Centro de Eventos do 
Porto Novo. Neste dia, a 
linha no sentido Bairro/
Centro, seguirá o trajeto 

calçadas, com novas guias 
e sarjetas, piso tátil de 
alerta e rebaixamento de 
guias para acessibilidade. 
As vias também receberão 
novo recapeamento do pa-
vimento e sinalização viá-
ria. Além disso, serão im-
plantados 200 dispositivos 
sonoros para travessia de 
pedestres nos cruzamen-
tos.
As vias contempladas 
nesta primeira etapa são: 
rua Jacques Felix e rua 
Mariano Moreira, rua 
Bispo Rodovalho e rua 
Chiquinha de Matos, rua 
Conselheiro Moreira de  
Barros e rua  
Carneiro de Souza, rua XV 
de novembro, rua Anízio 
Ortiz Monteiro, rua Barão 
da Pedra Negra, rua Dr. 

trabalho para que todas as 
escolas continuem ofere-
cendo conforto e seguran-
ça aos estudantes.
Foi diagnosticado pela 
equipe técnica da Secre-
taria de Planejamento e 
Meio ambiente que a Es-
cola Municipal Zélia de 
Castro Marques apresenta, 

raguatatuba.sp.gov.br. Para 
que a inscrição seja efeti-
vada, é necessário que o 
candidato preencha todos 
os requisitos solicitados no 
edital.
Em votação deliberati-
va, as propostas serão 
selecionadas pelo Con-
selho Municipal de Es-
portes e Recreação e sub-
metidas à aprovação da  
Comissão Interna de Ava-
liação e Fiscalização da 
Secretaria.  Os projetos e 
currículos aprovados re-
cebem uma bolsa-auxílio 
para serem desenvolvidos 

habitual até o Centro de 
Eventos do Porto Novo, 
retornando em seguida 
para a Avenida José Her-
culano, adentrando na Jo-
aquim Antônio Nabuco de 
Araújo, na Praia das Pal-
meiras (próximo ao Su-
permercado Dia), depois 
pela Av. Geraldo Nogueira 
da Silva, seguindo o itine-
rário normal. Já no senti-
do Centro/Bairro, a linha 
seguirá normalmente pela 
orla até a Praia das Pal-

Jorge Winther, rua Fran-
cisco de Barros e travessa 
Vera Cruz.
As obras fazem par-
te do Programa  
Pró Transporte, a ser fi-
nanciado pela Caixa Eco-
nômica Federal no valor 
de R$ 3.553.700,11, e pela 
Prefeitura de Taubaté no 
valor de R$ 1.635.086,53, 
em contrapartida. O in-
vestimento total é de R$ 
5.188.786,64, com o des-
conto de 2% oferecido pela 
empresa. O prazo de execu-
ção da obra é de 18 meses.  
Os serviços serão execu-
tados das 7h às 16h, de 
segunda a sexta-feira. As 
obras sofrerão uma inter-
rupção para as festas de 
final de ano, entre 15 de 
dezembro e 2 de janeiro.

além do telhado, diversas 
necessidades de reparos, 
que serão incluídas e con-
templadas no processo de 
contratação da empresa 
que fará o serviço (licita-
ção) que ocorrerá ainda 
este ano. As obras na prá-
tica iniciam no começo de 
2018.

durante o ano de 2018.
A iniciativa é volta-
da para profissionais de  
Educação Física com Gra-
duação/Bacharelado em 
Educação Física, além de 
instrutores (provisiona-
dos) e atletas de rendimen-
to.
Os projetos devem estar in-
seridos nos segmentos: Es-
porte Educacional Lúdico  
(0 a 5 anos), Esporte  
Educacional (6 a 17 anos), 
Esporte de Participação 
(acima de 17 anos) e Es-
porte de Rendimento 
(competição).

meiras, adentrando na Rua 
Aldo Marcucci, depois na 
Avenida José Herculano 
e percorrendo até o ponto 
final. Na ocasião, os agen-
tes de transporte acompa-
nharão o andamento da 
linha e estarão disponíveis 
para esclarecimentos adi-
cionais. A Secretaria de 
Trânsito, Segurança e De-
fesa Civil estará de plantão 
para eventuais dúvidas e 
informações pelo telefone 
0800-778-8080.
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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 213, Termo nº 6694
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON MORAES DOS SANTOS e 
ANA FARIA D’AQUINO, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé - SP, nascido em 21 de agosto de 1980, de profissão vigilante, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Benedito Domingues de 
Souza, nº 163, Guedes, nesta cidade, filho de FRANCISCO PAULO DOS SAN-
TOS, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 4 de novembro 
de 1958, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de BERENICE MORAES 
DOS SANTOS, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 25 
de dezembro de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural 
de São José dos Campos - SP, nascida em 6 de julho de 1984, de profissão do 
lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de VICENTE EZEQUIEL D’AQUINO, de 60 anos, natural de 
Paraibuna/SP, nascido na data de 20 de agosto de 1957 e de IRENE DE FÁTIMA 
FARIA D’AQUINO, de 57 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascida na 
data de 16 de agosto de 1960, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/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
PAT DE TAUBATÉ

Atendente de balcão
Auxiliar de Manutenção Predial
Boradeira
Consultor de Vendas
Garçom
Motorista de Caminhão

Horário de atendimento ao público: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Endereço: Piso superior da Rodovi-
ária Velha
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse 
em cadastrar vagas abertas  entrar 
em contato pelo e-mail: taubatepat-
vagas@gmail.com

Mutirão do Goiabal
cadastra 547 imóveis

e lotes em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nos 
dois últimos finais de se-
mana, o mutirão de regula-
rização de imóveis e lotes 
do bairro do Goiabal. No 
total, 547 proprietários en-
tregaram a documentação 
para o início do processo 
de regularização. A ação 
foi realizada no centro co-
munitário do bairro.
De acordo com o prefeito 
Isael Domingues este mu-
tirão foi o primeiro pas-
so para a regularização. 
“A primeira etapa foi um 
sucesso. Montamos um 
mutirão nos fins de sema-
na com os servidores co-
missionados da Prefeitura 
para não gerar custos de 
hora extra. E atingimos a 
maioria dos proprietários 
do bairro que entregaram a 
documentação”, explica o 
prefeito Isael.
O bairro do Goiabal pos-

sui aproximadamente 600 
imóveis e lotes, alguns 
com data de compra da 
década de 80 que até hoje 
não foram regularizados.
“Alguns moradores se 
apresentavam até emocio-
nados, apresentando con-
tratos de compra e venda 
com mais de 30 anos. E po-
der dar início a este sonho 
da regularização depois de 
tanto tempo nos motiva a 
nos empenhar ainda mais 
para o desfecho deste pro-
cesso”, comenta o prefeito 
Isael.A partir deste proces-
so, o próximo passo será a 
realização de um levanta-
mento topográfico para a 
verificação dos dados, por 
parte da Prefeitura.
“Posso afirmar que essa 
ação, realizada com a 
parceria da Secretaria de 
Planejamento e a Secre-
taria de Regularização 
Fundiária, foi o início de 

uma conquista para todos 
do Goiabal. Agradecemos 
a participação dos mora-
dores nos dias do mutirão 
de cadastramento. Aque-
les que não conseguiram 
comparecer no centro co-
munitário, podem procu-
rar a Secretaria de Meio 
Ambiente, Habitação e 
Regularização Fundiária e 
apresentar os documentos 
e a ficha preenchida (dis-
ponível no site da prefei-
tura). Salientamos que não 
se trata de um processo 
rápido, mas temos como 
meta a conclusão de todo 
o processo de regulariza-
ção”, explicou a secretária 
de Planejamento, Marcela 
Franco. “Para as próximas 
etapas ( levantamento to-
pográfico , visita social, 
etc.) todos serão avisados 
previamente pela própria 
Prefeitura”, avisou a se-
cretária.
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Cantata de Natal no
Museu emociona o
público em Pinda

As festividades natalinas 
continuam em Pindamo-
nhangaba, com muitas 
atrações culturais. A noite 
de segunda-feira (4) foi 
marcada pela Cantata de 
Natal, realizada com as 
crianças da Rede Munici-
pal e Projeto Guri.
Nem mesmo a chuva que 
caiu minutos antes do iní-
cio do evento, tirou o bri-
lho da apresentação. Mais 
de 140 crianças se posicio-
naram nas janelas do tér-
reo do Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina e canta-
ram as mais belas canções 
natalinas, emocionando ao 

grande público presente.
Sino de Belém, Então é 
Natal, Aleluia foram algu-
ma das canções apresenta-
das pelos alunos da Escola 
Municipal Professora Ma-
dalena Caltabiano Salum 
Benjamin (Araretama), do 
Projeto Coral, e do Projeto 
Guri. Pais e mães estavam 
muito orgulhosos e emo-
cionados, assim como as 
gestoras regionais e pro-
fessoras que acompanha-
ram as crianças.
A programação cultural de 
Natal continua na cidade, 
com apresentações no co-
reto da Praça Monsenhor 
Marcondes, às 20h30. No 

dia 8, se apresentam os 
Aprendizes da Corpora-
ção Musical Euterpe, dia 
9 a Igreja Adventista (às 
19 horas) e dia 10, o Pro-
jeto Guri. Os shows conti-
nuam dia 13, com o coral 
Madrigal in Cantum , dia 
14 com a banda do Cavex, 
dia 15 Ballet Júlia Pyles, 
dia 16 com a Orquestra de 
Cordas da Euterpe e dia 
17 com o Projeto As Mãos 
que Encantam. Os últimos 
shows serão nos dias 21, 
com a Cantata da Euterpe, 
dia 22 com Exalta Cristo e 
dia 23 com Rafinha Acús-
tico por meio do Sesc / 
Sincomércio. 

Pindamonhangaba 
recebe Papai Noel e 

Duendes com festa no 
centro da cidade

Papai Noel, Mamãe Noel 
e os Duendes foram rece-
bidos de braços abertos 
pela população de Pinda-
monhangaba, na sexta-fei-
ra (1º). A região da Praça 
Monsenhor Marcondes 
ficou lotada de famílias a 
espera do Bom Velhinho 
e sua turma, que abriram 
oficialmente as comemo-
rações natalinas na cidade.
A chegada do Papai Noel 
foi realizada no Paradão 
de Natal, uma parceria 
da Prefeitura com a Acip 
e o comércio da cidade, 
que teve início em frente 
à Dokar Veículos, com a 
presença de carros antigos, 
da carreta da Alegria, do 
trenzinho do Spani, todos 
abrindo alas para o con-
vidado mais esperado da 
noite. O público prestigiou 
todo o trajeto da carreata, 
com muita alegria e emo-
ção.
E Papai Noel não deixou a 
desejar: logo que chegou 
na praça, já foi para a ca-
sinha preparada especial-
mente para ele e começou 
a receber as crianças que 
queriam fazer seus pedi-
dos, tirar fotos e entregar 
suas cartinhas. Papai Noel 
e os duendes estarão na 
Praça nos dias 8, 9, 10, 15, 
16, 17, 22 e 23 de dezem-
bro, das 19 às 22 horas, 
atendendo as crianças.
A praça Monsenhor Mar-

condes está sendo prepa-
rada para o Natal, com um 
novo paisagismo realizado 
por meio de doação - sem 
custos para a Prefeitura - e 
recebeu uma decoração es-
pecial, muito elogiada por 
todos. O tradicional presé-
pio, inaugurado em 24 de 
dezembro de 1964, está de 
volta à Praça e, neste ano, 
localizado ao lado da casi-
nha do Papai Noel, rece-
bendo vigilância por meio 
de câmeras do COI. A PM, 
atividade delegada e os 
guardas municipais refor-
çam a segurança do local.  
Apresentações no coreto
Desde o dia 2, até o dia 23, 
priorizando os finais de 
semana, o coreto da Pra-
ça está recebendo atrações 
culturais natalinas, a partir 
das 20h30.
A programação começou 
no dia 2 de dezembro, 
com o Coral Universitá-
rio da Funvic. No dia 8, 
se apresentam os Aprendi-
zes da Corporação Musi-
cal Euterpe, dia 9 a Igreja 
Adventista (às 19 horas) 
e dia 10, o Projeto Guri. 
Os shows continuam dia 
13, com o coral Madrigal 
in Cantum , dia 14 com a 
banda do Cavex, dia 15 
Ballet Júlia Pyles, dia 16 
com a Orquestra de Cor-
das da Euterpe e dia 17 
com o Projeto As Mãos 
que Encantam.

Os últimos shows serão 
nos dias 21, com a Canta-
ta da Euterpe, dia 22 com 
Exalta Cristo e dia 23 com 
Rafinha Acústico por meio 
do Sesc / Sincomércio.
Outras atrações
Outra atração na Praça 
será o City Tour Históri-
co-Cultural, realizado gra-
tuitamente pela equipe do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, levando a 
população para conhecer 
um pouco da história de 
Pindamonhangaba percor-
rendo as ruas do centro da 
cidade. A atração será até o 
dia 23 de dezembro, sem-
pre de quinta a domingo, a 
partir das 19 horas.
A Praça Monsenhor Mar-
condes terá ainda o Centro 
Itinerante de Informações 
Turísticas, feira de artesa-
nato e área de alimentação.
Moreira César
Papai Noel também che-
gará em Moreira César. 
Será no dia 11 de dezem-
bro, segunda-feira, tam-
bém com a presença da 
Carreta da Alegria, a partir 
das 19h30, saindo da Pra-
ça Cícero Prado (Vila São 
Benedito), percorrendo 
ruas do distrito até chegar 
na Praça do Cisas, onde o 
Bom Velhinho atenderá as 
crianças. Durante a sema-
na, haverá diversas atra-
ções no local para a popu-
lação.

Prefeitura de Taubaté 
realiza entrega divisas 
a guardas municipais

A solenidade de entrega 
de divisas para guardas 
municipais da Prefeitura 
de Taubaté acontece nes-
ta quarta-feira, dia 6 de 
dezembro às 10h, no Au-
ditório do Sedes, avenida 
Amador Bueno da Veiga, 
s/n – Jardim Ana Rosa. 
Na ocasião, 100 guardas 
receberão as divisas de 2ª 
classe, referentes ao pro-
cesso de promoção da cor-
poração.  A entrega segue 
o que rege a Lei Municipal 
391/2016 que reestrutura 
a Guarda Municipal em 
um plano de carreira com 
a seguinte uma estrutura 
hierárquica: I – Oficiais da 
Guarda Civil Municipal: 
a) Comandante; b) Subco-
mandante; c) Inspetor; d) 
Subinspetor. II – Subofi-
cial da Guarda Civil Mu-
nicipal: a) Guarda Civil 
Municipal de 1ª Classe. 
III – Graduados da Guarda 
Civil Municipal: a) Guar-

da Civil Municipal de 2ª 
Classe; e b) Guarda Civil 
Municipal de 3ª Classe. IV 
– Guarda-Aluno.
A regulamentação segue 
a lei federal nº 13.022 de 
2014 que dispõe sobre o 
Estatuto Geral das Guar-
das Municipais.  A Guarda 
regulamentada passa a ser 
reconhecida pela Secreta-
ria Nacional de Segurança 
Pública.
Desta forma, amplia as 
condições do município 
realizar convênios no âm-
bito federal e estadual. As 
parcerias viabilizam mais 
treinamento aos servido-
res e recursos para a com-
pra de equipamentos como 
viaturas, coletes a prova 
de bala e uniformes.
A proposta de reorganiza-
ção da corporação foi ela-
borada por uma comissão 
composta por servidores 
da guarda e representan-
tes das secretarias de Ad-

ministração e Finanças, 
Segurança e Negócios Ju-
rídicos.
A comissão teve como 
base três pilares: formação 
intelectual, conduta cor-
reta com a função e opor-
tunidade de crescimento 
na carreira. A lei define 
a estrutura operacional e 
administrativa da guarda,  
estabelece a capacitação 
profissional, regulamen-
to disciplinar e requisitos 
para a realização de con-
cursos públicos na área. O 
conjunto de regras tem o 
objetivo de trazer melho-
rias nos critérios de admis-
são de guardas.
A lei estabelece o plano 
de carreira no qual a cada 
cinco anos os guardas 
municipais têm direito a 
promoção. Desde que cri-
térios pré-estabelecidos 
sejam atendidos, poderão 
chegar ao cargo de coman-
dante.

Escolas do Trabalho
promovem Feira de

Artesanato em dezembro

Com a aproximação das 
festas natalinas, as Esco-
las do Trabalho de Taubaté 
promovem a tradicional 
Feira de Artesanato com 
exposição de  peças pro-
duzidas em sala de aula, 
envolvendo um total de  
102  alunas.
A unidade da Estiva esta-
rá com a  feira de  11 a 15 
de dezembro na Câmara 
Municipal de Taubaté, no 
Espaço Cultural Georgina 
de Albuquerque  ( Ave-
nida do Povo, 208) , nos 
seguintes  horários:  dia 
11 de dezembro, das 10h 
às 12h e das  14h as 19h; 
e do dia 12 ao dia  15 de 
dezembro, das 9h às 12h, 
e das 14h às 18h.  Haverá 
um workshop com a temá-
tica natal para produção de 
trabalhos com a técnica de 
decoupage em  tecidos, fu-
xicos, laços , reciclagem e 
feltro. O workshop é gra-
tuito e acontece das 10h às 
15h.

De 7 a 19 de dezembro, 
estarão expostas à venda 
no auditório da Jabotica-
beiras II  as peças confec-
cionadas  pelas alunas das 
unidades Jaboticabeiras I e 
II.  A feira estará aberta ao 
público das 8h às 21h30, 
de segunda a sexta-feira, 
na Avenida Arthur da Cos-
ta e Silva, 1.555.
Os eventos vão contar com 
trabalhos feitos durante os 
cursos de pintura em teci-
do, patchwork, bonecas,  
patchaplique, bordado, 
ponto cruz, feltro, crochê, 
decoupage e macramê. A 
venda dos produtos será 
revertida às alunas que es-
tão participando.
Dentre os produtos,   po-
dem ser adquiridos cha-
veiros, panos de prato, 
utilitários domésticos, bo-
necas, bolsas, toalhas, en-
feites de natal, guirlandas, 
almofadas, peças em cro-
chê ,caixas,  garrafas de-
coradas, bordados, centros 

de mesa, jogo americano, 
entre outros.
O objetivo da feira é mos-
trar a importância do ar-
tesanato como geração de 
renda  e oferecer opções 
de presente para o Natal.
Serviço:
Feira de Artesanato
Feira da Escola do Traba-
lho da Estiva
Dias e horários: dia 11, 
das 10h às 12h e das 14h 
às 19h; e do dia 12 ao dia 
15 de dezembro, das 9h às 
12h, e das 14h às 18h
Local: Câmara Municipal 
de Taubaté
Endereço: Avenida do 
Povo, 208
Feira da Escola Jabotica-
beiras I e II
Dias e horários: do dia 7 
a 19 de dezembro, das 8h 
às 21h30 (exceto final de 
semana)
Local: Auditório da Jabo-
ticabeiras II
Endereço: Avenida Arthur 
da Costa e Silva, 1.555
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Ginástica Artística de Pinda
encerra competições do 

ano com vitórias

Ministro Kassab
anuncia programa

Internet para Todos

Saúde realiza treinamento 
em Pneumologia para

profissionais da atenção 
básica em Pinda

Linhas de ônibus em 
Taubaté ganham

horários especiais

Encerrando as competi-
ções de 2017, as equipes 
da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte s e La-
zer) de Pindamonhangaba 
participaram, nesse fim de 
semana, da IV Etapa do 
Troféu Destaque de Gi-
nástica Artística, em Hor-
tolândia.
Com essa etapa, também 
foi realizada a premiação 
das melhores equipes e gi-
nastas do ano.
No sábado (2), a equi-
pe feminina conquistou 
uma medalha de prata 

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Comunica-
ções, Gilberto Kassab, 
anunciou nesta sexta-fei-
ra, dia 1º de dezembro, em 
Taubaté, o lançamento do 
programa “Internet para 
Todos”. O lançamento do 
programa ocorreu durante 
reunião de trabalho do Co-
divap (Consórcio de De-
senvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba, Serra 
da Mantiqueira e Litoral 
Norte).

Na última sexta-feira (1), 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura promoveu um 
treinamento em Pneumo-
logia para os profissionais 
da saúde da atenção bá-
sica. O município acolhe 
um matriciamento na es-
pecialidade, com o apoio 
internacional do GINA no 
Brasil (Iniciativa Global 

Entre os dias 06 e 24 de 
dezembro, as linhas ur-
banas e rurais de Taubaté 
irão operar em horário es-
tendido. A ampliação será 
em uma hora a mais, in-

no salto sobre a mesa e 
bronze nas paralelas, com  
Maria Julia Basílio. Maria 
Julia também conquistou 
o Troféu Destaque 2017. A 
equipe feminina ficou em 
terceiro lugar na competi-
ção.
No domingo (4), foi a vez 
dos meninos. Na IV Etapa 
Troféu Destaque, os ginas-
tas conquistaram individu-
almente 4 ouros, 4 pratas e 
2 bronzes.
Alowany Tsubota ganhou 
ouro nas argolas, paralelas, 
barra fixa e individual ge-

A expectativa é que 
a portaria federal 
com as diretrizes do  
programa seja divulgada 
a partir da próxima terça-
feira, dia 5 de dezembro, 
em território nacional. 
Com o lançamento da por-
taria, municípios da região 
interessados em aderir ao 
programa podem se pre-
parar.
De acordo com o ministro, 
entre as exigências estão a 
cessão de uma área para a 

contra a Asma), e objeti-
va aumentar o número de 
diagnósticos e melhorar o 
controle das doenças res-
piratórias crônicas na po-
pulação.
O evento foi realizado na 
faculdade Anhanguera e 
contou com a participação 
de cerca de 80 profissio-
nais entre médicos, en-

cluindo os dias úteis, sába-
dos e domingos, rodando 
com frota total.
A ação tem objetivo de 
atender aos munícipes du-
rante suas compras de Na-

ral , além da prata no solo 
e salto sobre a mesa. Ket-
sury Tsubota conquistou 
prata nas argolas e bron-
ze nas paralelas. Rodrigo 
Bordão ficou em segundo 
no cavalo com alças e em 
terceiro nas paralelas. Por 
equipes, Pinda terminou a 
competição em primeiro 
lugar.
Na premiação das me-
lhores equipes do ano, os 
meninos também conquis-
taram o ouro. O destaque 
individual de 2017 foi para 
Alowany Tsubota.

instalação de antena, assi-
natura de termos de com-
promisso para a garantia 
de segurança do equipa-
mento e o pagamento do 
consumo de energia pelo 
seu uso.
A conexão vai permitir o 
acesso a internet em áre-
as com restrição ou insta-
bilidade de sinal, além de 
favorecer o tráfego de da-
dos entre órgãos públicos 
como unidades de saúde  e 
escolas.

fermeiros, farmacêuticas 
e fisiotetapeutas, com a 
finalidade de montar uma 
equipe multiprofissional 
para trabalhar o assunto.
Os palestrantes do evento 
foram os médicos William 
Salibe filho e Sônia Maria 
Martins. A próxima etapa 
do programa ocorrerá em 
janeiro de 2018.

tal, durante o período em 
que também o comércio 
funciona até mais tarde.
Mais informações: www.
taubate.sp.gov.br ou www.
emtu.sp.gov.br.

Aulão de Zumba deste 
mês será solidário

em Pindamonhangaba

Prefeitura de Caçapava 
intensifica manutenção 

nas estradas rurais

Em dezembro, a aula de 
Zumba realizada nos últi-
mos meses gratuitamente 
no CE “João do Pulo” será 

A Prefeitura de Caçapava 
investe constantemente 
na manutenção e melho-
ria das estradas rurais da 
cidade. O objetivo é ofe-
recer melhores condições 
para os caçapavenses que 
vivem no campo, propor-
cionando mais conforto e 

solidária! A aula ministra-
da pela professora Vivian 
Puppio será nesta quarta-
feira (6), às 19 horas, na 

bem-estar.
Nesta semana serviços de 
patrolamento e cascalha-
mento foram executados 
nos bairros Tijuco Preto e 
Portal da Vila Rica. A dona 
de casa Luiza Lopes ficou 
satisfeita com os serviços 
realizados em seu bairro.”-

quadra externa do centro 
esportivo. Haverá arreca-
dação de 1kg de alimento 
não perecível que será des-
tinado ao Fundo Social de 
Solidariedade.
Pessoas de todas as idades 
podem fazer parte desta 
ação, que busca unir a prá-
tica de exercícios físicos e 
bem-estar pessoal com a 
iniciativa solidária de aju-
dar ao próximo.

Ficou muito bom, estava 
muito ruim aqui, agora 
está mais fácil para andar 
seja de carro ou a pé”, dis-
se.
As manutenções são im-
portantes pois garante a 
passagem de veículos e de 
pedestres com mais facili-
dade, bem como o escoa-
mento da produção agríco-
la e da pecuária.
A Prefeitura de Caçapa-
va continua investindo na 
zona rural da cidade e se-
gue cronograma periódico 
de conservação e recupe-
ração das estradas rurais.


