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A GAzetA dos Municípios

Unidade Móvel de Ensino promove curso de
Informática para mães da Escola Madre Cecília

1° Festival Food Trucks e 
Trailers de Pinda é neste 

final de semana

A Unidade Móvel de Ensi-
no Profissionalizante, que 
é a 10ª unidade da Escola 
do Trabalho, iniciou na úl-
tima  segunda-feira, dia 6, 
um curso de Informática 
para as mães dos alunos da 
EMEEEIF Madre Cecília.
Com duração de 40 ho-
ras, o curso de Informáti-
ca Básica tem certificação 
pela Escola do Trabalho. 
Durante as aulas, as mães 
terão noções básicas do 
sistema operacional, vão 

Neste final de semana, nos 
dias 10, 11 e 12 de novem-
bro, a Praça do Quartel irá 
receber o 1° Festival de 
Food Trucks e Trailers de 
Pinda. Na sexta e no sá-
bado, o evento começa a 
partir das 19 horas e, no 
domingo, a partir das 12 
horas. A programação con-
ta com shows ao vivo e 13 
opções entre foodtrucks e 
trailers para agradar qual-
quer paladar e gosto mu-
sical. O primeiro a animar 
o público na sexta feira, a 
partir das 19 horas, será 
o DJ Yago. No sábado, 
o show será do cantor de 

conseguir trabalhar com 
o aplicativo PowerPoint e 
ainda vão aprender a na-
vegar na internet. Foram 
formadas três turmas (ma-
nhã, tarde e noite), com 12 
alunas cada.
O objetivo desse projeto é 
incentivar às mães ao uso 
dos recursos tecnológicos 
para que também possam 
melhorar sua qualidade de 
vida, contribuindo para o 
seu crescimento pessoal e 
profissional.

MPB, Ronconi, também a 
partir das 19 horas. Já no 
domingo, a partir do meio-
dia, a banda Nota Samba 
se apresentará e, no perío-
do da noite, será a vez do 
sertanejo César Barbosa.
Entre os foodtrucks e trai-
lers participantes, então: 
Espetinhos Futebol Clube; 
Tô Frito no Balde; Pipoca 
Queijão; Os Reis da Rua 
Pizza; Chopp in Kombi; 
Churros Centro; Kombi-
nado Pastel; A Grande Fa-
mília Hot Dog; Milkshake; 
Carolices Doces; A Vi-
zinha Lanches e Devora 
Lanches. O evento conta 

A unidade é uma carre-
ta que mede 13,3 metros 
de comprimento; 2,5 me-
tros de largura e 3 me-
tros de altura. O teto e 
as laterais internas rece-
beram revestimento tér-
mico acústico de PVC  
de 10 cm de espessura, e o 
piso é de material sintético 
imitando madeira. A carre-
ta dispõe de dois aparelhos 
de ar condicionado, tela 
plana e projetor de multi-
mídia.

com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
Fundo Social de Solidarie-
dade, e a presença da feira 
de artesanato Arte Encanto 
e da Cia Colhendo Sorriso, 
que estará presente no do-
mingo animando as crian-
ças. “Eventos como esse 
visam fomentar a econo-
mia e oferecer opções de 
lazer para os moradores da 
cidade, além de ser uma 
oportunidade para os ar-
tistas locais de mostrarem 
seu trabalho”, avaliou o 
coordenador de Eventos 
da Prefeitura, Ricardo Flo-
res.
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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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade 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 Setembro, 258 e Super-
mercado 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 ro-
doviária).
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 comércio 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.

EXPEDIENTE

Livro D- 24, FLS. nº 204, Termo nº 6676
Faço saber que pretendem se casar EDMILSON FROES MARTINS e ERIKA 
APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, 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 5 de setembro de 1975, de profissão contro-
lador de acesso, de estado civil solteiro, residente e domiciliado à Rua Anibal 
Ortiz Patto, nº 410, Jardim Santana, nesta cidade, filho de ILIDIO MARTINS, 
falecido em Tremembé/SP na data de 20 de maio de 2011 e de MARIA ALICE 
FRÓES BARBOSA, de75 anos, nascida na data de 6 de julho de 1942, residen-
te e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de 
Guaratinguetá - SP, nascida em 30 de dezembro de 1982, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de SILVIO LUIS DE OLIVEIRA, falecido em Guaratinguetá/SP na data de 
24 de janeiro de 2016 e de SHIRLEY APARECIDA MACHADO DA SILVA, 
falecida em Guaratinguetá/SP na data de 13 de outubro de 2009. Se alguem sou-
ber 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. 

RELAÇÃO DE VAGAS BALCÃO DE EMPREGOS
DE TAUBATÉ

MONTADOR INDUSTRIAL – COM EXPERIÊNCIA EM LI-
NHA BRANCA – URGENTE
ZELADOR –  COM CNH
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SUPORTE EM MECÂNICA – EXP. EM MECÂNICA PRE-
VENTIVA E CORRETIVA DE AUTOS
½ DE OFICIAL COZINHEIRO
FARMACÊUTICO OU ENFERMEIRA(o) –
AUXILIAR FISCAL – COM EXP. NA FUNÇÃO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO
ALINHADOR DE AUTOS
GARÇOM
PIZZAIOLO
COZINHEIRO
NUTRICIONISTA
FISCAL DE OBRAS
LAVADOR DE AUTOS
POLIDOR
JARDINEIRO
TRATORISTA
ASSISTENTE DE MERCHANDISING – COM EXP. EM 
CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO VISUAL
VENDEDOR – RAMO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OPERADORA DE TELEMARKETING – COM EXP. EM 
VENDAS
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – COM EXPERIÊNCIA
OPERADORA DE TELEMARKETING
COZINHEIRO(A) COMERCIAL
ACABADOR DE MÁRMORE – COM URGÊNCIA
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 Horário para emissão de Carteira de Trabalho: segun-
da a sexta-feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com
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Prefeitura de 
Taubaté

intensifica
campanha para 
diagnóstico de

Tuberculose

A Prefeitura de Taubaté 
intensificará as atividades 
de busca para diagnóstico 
de Tuberculose, entre os 
dias 06 e 20 de novembro. 
A Divisão de Tuberculose 
do Centro de Vigilância 
Epidemiológica Estadu-
al propôs aos municípios 
do Estado de São Paulo a 
busca ativa de sintomáti-
co respiratório de casos da 
doença.
No município de Taubaté 
a campanha irá estimu-
lar o interrogatório so-
bre tosse, a identificação 
dos sintomáticos respi-
ratórios e a coleta de ba-
ciloscopia (escarro). A 
campanha será realizada 
nas Unidades Básicas de 
Saúde, no Ambulatório 
Municipal de Infectologia  
(AMI), no Centro de Aten-
ção Psicossocial Álcool 
e Drogas (Caps-AD), no 
Abrigo Institucional e no 
Consultório de Rua. O 

objetivo é colher amostra 
de escarro em pacientes 
que apresentem o sintoma 
ou convívio com outros 
portadores da doença. O 
procedimento é rápido, 
simples e indolor e de fácil 
diagnóstico.
Os sintomas e sinas da Tu-
berculose são: tosse por 
três ou mais semanas, per-
da de peso, falta de apetite 
e febre verspertina (que se 
manifesta no final da tar-
de).
Para realizar a coleta basta 
dirigir-se a uma das unida-
des citadas e mencionar o 
desejo de realizar o exame 
para detecção da Tubercu-
lose.
Em 2017, a Vigilância 
Epidemiológica Municipal 
contabilizou a incidência 
de 101 casos de tuberculo-
se na cidade, atingindo em 
maior proporção a faixa 
etária entre 40 e 49 anos 
de idade.

Servidores estatutários 
inativos e pensionistas 

precisam fazer
recadastramento

previdenciário
em Pindamonhangaba

O Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamo-
nhangaba – FPMP - con-
voca todos os servidores 
públicos estatutários ina-
tivos e pensionistas para o 
recadastramento previden-
ciário.
O novo cadastro é obriga-
tório e será realizado até 
29 de dezembro de 2017, 
no Departamento de Re-
cursos Humanos da Prefei-
tura. Caso o segurado não 
o efetue dentro deste pra-

zo, terá suspenso seus pa-
gamentos até a efetiva re-
gularização. A atualização 
das informações cadastrais 
é uma Resolução FPMP nº 
01, de 28/08/2014, homo-
logada pelo Decreto Mu-
nicipal nº 5.117, de 03 de 
outubro de 2014.
Outras informações e a fi-
cha cadastral poderão ser 
obtidas no site da prefeitu-
ra municipal: www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br, no 
Portal do Servidor.
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Miscelânea
Curiosidades

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor 
agradável, mas há quem não resista mordiscá-las e ro-
ê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso para 
várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada 
positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos 
e também há risco para a saúde dos dentes. O ato pode 
estar relacionado a origem de auto-estima e ansiedade. 
Por isso, estratégias devem ser tomadas para dar fim a 
essa mania, progressivamente. Confira algumas, manten-
do-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça al-
gum pedaço lascado e você fique tentado em arrancá-lo, 
busque fazer as unhas semanalmente, a boa aparência 
diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso 
de acetona, pois ela facilita a descamação das unhas. Ali-
vie as crises mascando chiclete, esse ato substitui o mo-
vimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. 
Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade 
vale a pena investir em atividades em que ela possa ser 
extravasada como praticar exercícios físicos, ler livros 
ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, eli-
mina toxinas e revigora as forças do corpo. Porém, em 
alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consu-
midas, principalmente por causa das suas cascas e se-
mentes. A solução para isso é simples, o suco. Além de 
ser fácil de consumo, o suco pode reunir os nutrientes 
de várias frutas. Sabores combinados comumente, como 
laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva com mo-
rango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à 
saúde. Pesquisas informam que é mais eficiente adicio-
nar sucos do que folhas às dietas. Experimente substituir 
os refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito 
bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir 
o suco logo que prepará-lo também é muito importante. 
Evite adoçar os sucos e, se o fizer prefira mel ou açúcar 
mascavo, pois eles são mais saudáveis do que o açúcar 
refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de 
terra era do tamanho de uma fazenda. Sua vaca deitada 
e o rabo dela sobrava para o quintal do vizinho. Uma 
manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite 
anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me 
respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instan-
tânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne 
dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter 
que comer as sobras da refeição anterior. Meu pai dis-
se que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que 
nos amam, que nos atendem as necessidades. Valoriza-
remos os amigos que nos socorrem, que se interessam 
por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra sabe-
rem como estamos indo. As amizades são uma dádiva de 
Deus. Mais tarde, haveremos de sentir a falta daqueles 
que não nos deixam experimentar a solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acer-
tam, o passado é esquecido e as dores desaparecem. 
Quem tem que ficar fica o que é verdadeiro permanece e 
o que não desaparece. Não tenha pressa, não guarde má-
goas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere 
na sua. Aprenda a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa 
música, quando a tristeza bater. Aprenda a ignorar o que 
te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter fé. Fé de que por 
mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir 
a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não 
sente a sua falta, não te ama. O destino determina quem 
entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A 
verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você 
e não trate com prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que va-
lemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.


