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A GAzetA dos Municípios

Tremembé realiza mês 
da saúde do homem

Tremembé Saúde realiza
campanha de prevenção

à Tuberculose

FAMUTA apresenta ao 
público espetáculo que 
irá defender nos EUA

Defesa Civil de Taubaté 
recebe moção de

aplausos da Câmara 
Municipal de Bananal

Secretaria de Saúde re-
aliza campanha do  
Mês Especial do Ho-
mem entre os dias 07 
e 30 de Novembro, no 

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza neste mês de 
novembro a “Campanha 
de Combate a Tuberculo-
se” no Centro de Saúde e 
em todas as unidades de 
ESF, das 08 às 11h e das 
13h às 16h, com palestras 
sobre o tema e realização 
de exames para as pessoas 
com sintomas
O objetivo é alertar a po-
pulação sobre os sintomas 
da doença e o tratamen-
to gratuito oferecido pelo 
SUS.
O QUE É TUBERCULO-
SE?
É uma doença causada 
por uma bactéria que ata-
ca principalmente os pul-
mões, mas pode também 
ocorrer em outras partes 
do corpo, como ossos, rins 
e meninges (as Membra-
nas que envolvem o cére-
bro).
COMO SE PREVINE A 
TUBERCULOSE?
Evite ambientes fechados 
e mal ventilados, pois fa-
vorecem a transmissão da 
doença. A vacina BCG, 

Neste domingo, dia 12, às 
10h, a FAMUTA (Fanfar-
ra Municipal de Tauba-
té) apresenta ao público 
taubateano o espetáculo 
“A Divina Comédia Brasi-
leira,” que irá defender no 
campeonato que participa-
rá nos Estados Unidos da 
América, em dezembro. A 
apresentação acontece na 
Arena de Fut 7, instalada 
na Avenida do Povo, antes 

Os agentes da Defe-
sa Civil de Taubaté se-
rão homenageados pela 
Câmara Municipal da 
Estância Turística de  
Bananal, por meio de uma 
Moção de Aplausos, pelo 
reconhecimento aos servi-
ços prestados na ocasião do 

Centro de Saúde e em to-
das as unidades de ESF,  
das 08 às 11h e das 13h 
às 16h, com entrega 
de brindes para quem  

obrigatória para menores 
de um ano, só protege as 
crianças contra as formas 
mais graves da doença. 
Adultos não são protegi-
dos por essa vacina.
COMO SE TRATA A TU-
BERCULOSE?
Após o diagnóstico na uni-
dade de saúde, o tratamen-
to deve ser feito o quanto 
antes e por um período mí-
nimo de seis meses, dia-
riamente e sem nenhuma 
interrupção, mesmo com 
o desaparecimento dos 
sintomas. O tratamento só 
termina quando o médico 
confirmar a cura por meio 
de exames.
COMO SE PEGA A TU-
BERCULOSE?
A tuberculose é transmiti-
da de pessoa a pessoa. Ao 
espirrar, tossir ou falar, o 
doente com tuberculose 
nos pulmões espalha no ar 
bactérias que podem ser 
aspiradas por outras pes-
soas.
COMO SE SABE SE AL-
GUÉM ESTÁ COM TU-
BERCULOSE?

do jogo final.
A fanfarra embarca para 
Palm Spring, Califórnia, 
no dia 28 de novembro 
para participar do World 
Band Championships 
2017, evento promovi-
do pela WAMSB (World 
Association of Marching 
Show).
Será um grande espetáculo 
com novos figurinos, mú-
sica, dança e encenação 

incêndio florestal na Serra 
da Bocaina. O município 
de Bananal reconhece as-
sim a eficiência e o preparo  
dos agentes que atu-
aram no combate ao 
incêndio de grande  
proporção e difícil con-
trole que acometeu  

realizar os tes-
tes rápidos de HIV,  
Sífilis, Hepatites B e C, e 
distribuição de material 
educativo.

Se você está com tosse 
por mais de três semanas, 
acompanhada ou não de 
febre no fim do dia, suor 
noturno, falta de apetite, 
perda de peso, cansaço ou 
dor no peito, pode ser tu-
berculose.
ONDE PROCURAR 
ATENDIMENTO?
Procure uma unidade de 
saúde mais próxima de sua 
residência.
 NÃO ESQUEÇA: Tosse 
por mais de três semanas, 
com ou sem catarro, pode 
ser tuberculose. A tubercu-
lose tem cura, desde que 
tratada adequadamente e 
por um período mínimo de 
seis meses. O tratamento 
NÃO deve ser abandona-
do, mesmo com o desapa-
recimento dos sintomas.
Compartilhar talheres, co-
pos, toalhas ou banheiros 
Não transmite tuberculo-
se. Beijos e abraços tam-
bém não.
Se estiver tossindo a mais 
de 2 semanas, procure 
imediatamente a unidade 
de saúde mais próxima.

em doze minutos, basea-
dos no romance italiano a 
Divina Comédia de Dante 
Alighieri. Serão apresen-
tadas as três fases: Infer-
no, Purgatório e Paraíso 
adaptados para temas da 
realidade brasileira como 
corrupção, crimes e pre-
conceito.
A entrada na Arena de Fut 
7 é gratuita e acontece por 
ordem de chegada.

uma imensa área verde 
e foi extinto no dia 24 de 
setembro, já no come-
ço da noite. O incêndio 
destruiu 1.200 hectares 
de verde em uma região  
que fica entre Bananal e 
São José do Barreiro, no 
estado de São Paulo.
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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

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábi-
to 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, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum 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. Alivie as crises mascando chiclete, 
esse ato substitui o movimento 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, elimina toxinas e 
revigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão traba-
lho para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e 
sementes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de con-
sumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combi-
nados comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva 
com morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. 
Pesquisas informam que é mais eficiente adicionar 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 sau-
dáveis 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 respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
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 so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse 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. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, 
que se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra sa-
berem como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais 
tarde, haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experi-
mentar a solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, 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 mágoas, 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 deci-
de 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 valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.

Mistau apresenta
exposição “Prefeitos

de Taubaté”

O Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté apresenta 
até o dia 10 de dezembro, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h, a exposição “Prefei-
tos de Taubaté”.
A mostra traz a foto dos 
trinta e quatro prefeitos 
que governaram Taubaté 
desde 1908. Antes deste 
período, no período co-

lonial, as câmaras muni-
cipais assumiam o papel 
de principal órgão admi-
nistrativo em cada vila. O 
primeiro prefeito do mu-
nicípio foi o Dr. Gastão 
Aldano Lobo da Câmara 
Leal, que governou de 
1908 a 1915.
A visita é monitorada e o 
público pode esclarecer 
dúvidas e contextualizar 

historicamente o período 
de governança dos líderes 
do Poder Executivo.
Para mais informações ou 
agendamento de grupos 
os interessados podem li-
gar para 3631-3955 ou 
pessoalmente no Mistau, 
que fica à avenida Thomé 
Portes del Rey, nº 761 no 
Jardim Ana Emília.
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Taubaté oferece 
workshop e oficina na 

área de cultura

Praça Monsenhor
Marcondes recebe

revitalização de
paisagismo em Pinda

Ubatuba terá Festival da 
Paz no mês de novembro

Prefeitura de Caçapava 
realiza plantão na Vila 

Perinho

Em parceria com o Go-
verno do Estado, a Se-
cretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté abre 
inscrições, com 25 vagas 
para workshop Gestão e 
Elaboração de Projetos 
Culturais e 20 vagas para 
a oficina Investigações 
Coreográficas – O Corpo 
Fora do Eixo.
As inscrições para ambas 
as atividades devem ser 
efetuadas no Centro Cul-
tural Toninho Mendes e a 
seleção depende da ordem 
de inscrições, até atingir 
o limite de vagas.  Para 
o workshop, os interes-
sados devem comparecer 
de 8 a 20 de novembro e 
devem ser maiores de 18 
anos. Para a oficina, pes-

O paisagismo da Praça 
Monsenhor Marcondes 
está sendo revitalizado. O 
local receberá plantas ar-
bustivas e de forração, além 
de podas das árvores que 
estão em risco e troca de 
arbustos que sofrem com 
pragas e serão substituí-
dos por outros saudáveis.  
De acordo com a Secre-
taria de Infraestrutura e 
Planejamento da Prefeitu-
ra, a intenção é oferecer 
a população uma quali-
dade de vida urbana, por 
meio do paisagismo na 
praça central que, após as 
melhorias, estará prepa-
rada para receber as fes-
tividades natalinas deste 
ano. “As melhorias na 

Ubatuba sedia, neste mês, 
o Festival da Paz. Idea-
lizado pelo Conselho de 
Pastores de Ubatuba e 
com apoio da Prefeitura 
Municipal e da Compa-
nhia Municipal de Turis-
mo de Ubatuba (Comtur), 
o evento reunirá músicos 

Para dar continuidade 
ao processo de regulari-
zação da Vila Perinho, a 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, realizará mais um 
plantão de atendimento 
para os moradores que não 
puderam comparecer nas 
últimas reuniões.
O plantão será realizado 
no próximo domingo, 12 
de novembro, das 9h às 
15h, no salão de festas, 
localizado na Avenida Sel-
mo Ferreira Diniz Júnior, 
n°51.

soas com mais de 16 anos 
de idade devem compare-
cer ao Centro Cultural dos 
dias 8 a 24 deste mês.
O workshop Gestão e Ela-
boração de Projetos Cultu-
rais acontecerá nos dias 21 
e 23 de novembro (terça e 
quinta-feira), das 18h às 
22h e será ministrado pela 
atriz, diretora cênica, psi-
copedagoga, psicanalista, 
arte-educadora, escritora 
e gestora de projetos cul-
turais Jacqueline Baum-
gratz. Os participantes 
terão acesso a construção 
detalhada de projetos, com 
os modelos possíveis e 
técnicas para a elaboração 
de propostas.
A Oficina Investigações 
Coreográficas – O Corpo 

Praça Monsenhor Mar-
condes contam com espé-
cies que darão um novo 
contexto paisagístico,  
seguindo a vocação da 
praça, tanto  para um es-
paço contemplativo quan-
to para receber o grande 
fluxo de pessoas que cir-
culam por ali diariamen-
te”, explicou a secretária 
Marcela Franco Moreira  
Dias. “As espécies já 
existentes no local e que 
estão em bom estado fo-
ram incorporadas ao pro-
jeto e as demais plantas 
que apresentavam condi-
ções ruins de sobrevivên-
cia foram retiradas para  
não comprometerem as 
demais. O natal da cida-

e pastores nos dias 9, 10 e 
11 de novembro, na Praça 
de Eventos, no centro da 
cidade.
Os shows são gratuitos e 
acontecerão sempre a par-
tir das 20 horas.
Confira a programação:
09/11 – Pregador Luo

A regularização fundiária 
e um dos itens do novo 
Plano Diretor da cidade, e 
é de extrema importância, 
pois permite o reconhe-
cimento da propriedade, 
integração das áreas a mu-
nicipalidade, inclusão dos 
lotes nos cadastros muni-
cipais, além da criação de 
espaços públicos destina-
dos a comunidade.
Compareça e traga os se-
guintes documentos (cópia 
e original):
Todos os contratos de 
compra e venda - RG / 
CPF dos adquirentes 

Fora do Eixo, acontecerá 
nos dias 27 e 29 de no-
vembro (segunda e quar-
ta-feira), das 17h às 21h 
e será coordenado por 
Cláudia Palma que é co-
reógrafa,  professora de 
dança e diretora artística 
da IN SAIO Cia de Arte, 
Companhia Independente 
da cidade de São Paulo. A 
proposta é apontar modos 
de provocar, instigar e de-
sestabilizar o corpo levan-
do-o ao risco e mapeando 
suas consequências físicas 
e sensoriais.
O Centro Cultural Toni-
nho Mendes fica a Praça 
Coronel Vitoriano, nº 1 no 
Centro de Taubaté. Mais 
informações pelo telefone 
3621-6040.

de terá uma praça nova, 
que transformará a pai-
sagem urbana da região 
central, com custo zero”, 
enfatizou a secretária.  
A parceria com a inicia-
tiva privada, por meio 
da aplicação do decreto 
5431/2017 - que permite 
a doação para a Prefeitu-
ra -, está possibilitando a 
realização dessas melho-
rias no paisagismo tan-
to na Praça Monsenhor  
Marcondes quanto na Pra-
ça Dr. Emílio Ribas, co-
nhecida como “Praça São 
Benedito”, sem custos 
para os cofres públicos. 
Futuramente, outros locais 
da cidade deverão ser con-
templados. 

10/11 – Ton Carfi e Fer-
nanda Rodrigues
11/11 – Bruno Baeta e Co-
ral Kemuel
Já no sábado, dia 11, acon-
tece a tradicional Marcha 
Para Jesus, com concen-
tração a partir das 16h, na 
Praça de Eventos.

Certidão de Casamento 
(se separados certidão de 
casamento averbada e par-
tilha de bens, se houver) 
Certidão de Nascimento 
(solteiros) e certidão de 
óbito (viúvo) 
Comprovante de endereço 
para correspondência 
Comprovante de tempo de 
moradia (conta de água ou 
luz)
Para maiores informações 
é só entrar em contato com 
a Secretaria de Planeja-
mento e Meio Ambiente 
pelo telefone (12) 3652-
9217
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4º Fest Fêgo traz peças 
de teatro gratuitas em 

Taubaté

Campanha faz busca
ativa de pacientes com 

tuberculose em Ubatuba

De 8 a 24 de novembro 
acontece o 4o Fest Fêgo, 
organizado pelos 16 alu-
nos do 3º ano do curso de 
teatro da Escola Municipal 
de Artes Maestro Fêgo Ca-
margo. Este ano o evento 
terá como foco princi-
pal os três “T’s” da arte: 

Agentes de saúde, técnicos 
de enfermagem, médicos e 
enfermeiros vinculados às 
equipes de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) de 
Ubatuba realizam entre os 
dias 6 e 20 de novembro a 
segunda fase da Campa-
nha de Intensificação de 
busca ativa de casos de tu-
berculose. A primeira fase 
da campanha foi realizada 
em março de 2017.
Tosse há mais de três se-
manas, febre, falta de ape-
tite, produção de catarro 
são algumas das caracte-
rísticas da tuberculose, 
doença infectocontagiosa 
transmitida pelo bacilo 
de Koch. Caso apresente 
alguns desses sintomas, é 

TRANSmitir, TRANSfor-
mar, e TRANSgredir. As 
peças apresentadas foram 
produzidas pelos alunos 
durante o ano, e serão apre-
sentadas no Teatro Metró-
pole e no teatro da Escola 
Fêgo Camargo. Todas as 
atrações são gratuitas e os 

preciso comparecer à uni-
dade de saúde mais próxi-
ma de sua casa. A tubercu-
lose ataca principalmente 
os pulmões e todo o sis-
tema respiratório e pode 
acometer também ossos, 
rins e outros órgãos.
A campanha de busca ati-
va consiste na visita e na 
entrevista à população 
usuária do sistema de saú-
de e outros equipamentos 
públicos sobre se apresen-
tam os sintomas, princi-
palmente a tosse. Assim, 
por exemplo, agentes co-
munitários de saúde são 
orientados a ir aos estabe-
lecimentos como asilos, 
clínicas de repouso ou de 
recuperação para identifi-

ingressos podem ser reti-
rados uma hora antes, nos 
locais das apresentações. 
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, Centro. A Escola Mu-
nicipal de Artes Maestro 
Fêgo Camargo fica na Av. 
Tiradentes, 202, Centro.

car se há pessoas com os 
sintomas. Já pacientes que 
buscam as unidades de 
saúde e os pronto-atendi-
mentos (Maranduba, Ipi-
ranguinha e Santa Casa) 
também serão pergunta-
dos sobre se apresentam 
os sintomas. A campanha 
inclui ainda palestras de 
sensibilização como as 
realizadas em diferentes 
igrejas e na Vila dos Pes-
cadores e o treinamento de 
funcionários da Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) da Pre-
feitura de Ubatuba. Mais 
informações podem ser 
obtidas junto à Vigilância 
Epidemiológica pelo tele-
fone: (12) 3832-1548.

Programação:

Dia 08/11 (abertura) às 20h no Teatro 
Metrópole
A Grande Fúria
Teatro Laboratório Fêgo Camargo
Direção: Jefferson Machado

Dia 09/11 às 20h na E.M.A Maestro 
Fêgo Camargo
Bate papo sobre censura, resistência e 
gênero em relação a arte

Dia 10/11 (espetáculo convidado) às 
20h no Teatro Metrópole
O Halo
Cia na Boca – Jacareí
Direção: Feu de Andrade

Dia 13/11 às 20h na E.M.A Maestro 
Fêgo Camargo
Capitães da Areia
Básico II de Teatro
Direção: Natasha Curuci

Dia 14/11 às 20h na E.M.A Maestro 
Fêgo Camargo
O que se viu aqui?
Básico I de Teatro
Direção: Denilson Campos

Dia 16/11 às 20h na E.M.A Maestro 
Fêgo Camargo
Beijo no Asfalto
Básico III de Teatro
Direção: Natasha Curuci

Dia 17/11 às 20h na E.M.A Maestro 
Fêgo Camargo
Agreste
Teatro Laboratório Fêgo Camargo
Direção: Natasha Curuci

Dia 20/11 às 20h na E.M.A Maestro 
Fêgo Camargo
Juízo Final
Técnico III de Teatro
Direção: O Grupo

Dia 21/11 às 19H30 e 21H na E.M.A 
Maestro Fêgo Camargo
Álbum de Família
Técnico II de Teatro
Direção: Jefferson Machado
** duas sessões de 20 lugares cada

Dia 22/11 às 20h na E.M.A Maestro 
Fêgo Camargo
O que terá acontecido a Baby Jane?
Técnico III de Teatro
Direção: Deise Monteiro

Dia 23/11 às 20h na E.M.A Maestro 
Fêgo Camargo
Polêmicus
Técnico I de Teatro
Direção: Natasha Curuci

DIA 24/11 (encerramento) as 20H na 
E.M.A MAESTRO FÊGO CAMARGO
Premiação, com performance dos alunos 
do terceiro ano Técnico de Teatro

Processo seletivo abre 
646 vagas para

atendimento ao Programa 
da Educação Infantil 
Integral em Taubaté

De 8 a 19 de novembro 
acontecem às inscrições 
para 646 vagas referentes 
ao atendimento nas unida-
des de Educação Infantil 
Integral.  O Processo Se-
letivo (Edital nº 02/2017) 
trata-se do convênio entre 
a Prefeitura  de Taubaté e 

Universidade de Tauba-
té (Unitau), para apoio ao 
desenvolvimento de crian-
ças de zero a cinco anos 
de idade. Os salários va-
riam de R$ 1.100,00 a R$ 
1.200,00 e as vagas são 
para: Auxiliar de Desen-
volvimento Infantil, Au-

xiliar Técnico Adminis-
trativo Integral e Auxiliar 
do Integral. As inscrições 
poderão ser feitas no site 
www.epts.com.br.
Hoje, dos 12.023 alunos de 
Educação Infantil, 7.470 
são atendidos em período 
integral.

Prefeitura de Taubaté
oferece 80 vagas para

cursos profissionalizantes
na Escola da Beleza

A Escola da Beleza, da 
Prefeitura de Taubaté, abre 
inscrições para cursos pro-
fissionalizantes gratuitos e 
oferece 80 vagas . As ins-
crições acontecem no dia 
13 de novembro, próxima 
segunda-feira, das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30, na unidade.
São 20 vagas para o curso 
de Manicure e Pedicure/
Unhas Artísticas, sendo 10 
no período da manhã e 10 
vagas à tarde, com aulas 
de segunda a quinta-feira.
O curso de Maquiagem 
Social acontece de segun-
da a quinta-feira, sendo 
10 vagas de manhã e 10 à 
tarde. O curso de Design 

de Sobrancelhas possui 10 
vagas para aulas no perío-
do da tarde, de segunda a 
sexta-feira. Já o curso de 
Depilação, também com 
10 vagas, acontece de se-
gunda a sexta-feira de 
manhã. Com 10 vagas dis-
poníveis, o curso de Assis-
tente de Cabeleireiro acon-
tece de manhã, de segunda 
a sexta-feira. O curso de 
Penteado, também com 
10 vagas, oferece aulas à 
tarde de segunda à quinta-
feira. Quem tiver interesse 
em um dos cursos deve fi-
car atento, porque o preen-
chimento das vagas é por 
ordem de chegada. A idade 
mínima exigida é 18 anos.

A matrícula só pode ser re-
alizada pelo próprio can-
didato, que tem que apre-
sentar as cópias e originais 
do RG, CPF, comprovan-
te de endereço e título de 
eleitor, ambos de Taubaté. 
Para mais informações, o 
número é o 3625-5060.
Serviço
Escola da Beleza
Vagas: 80
Inscrição: 13 de novembro 
(segunda-feira)
Das 8h30 às 11h30, e das 
13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
Centro (antigo prédio 
Ametra I)
Telefone: 3625 5060’


