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Taubaté recebe 4º
Festival Internacional 
de Dança até sábado

Taubateano disputa um 
dos maiores torneios 

de MMA do Brasil
Taubaté recebe o 4º Festi-
val Internacional de Dan-
ça até o próximo dia 13 
de maio. O evento, que é 
realizado pela Secretaria 
de Turismo e Cultura, por 
meio do Balé da Cidade, 
está com a programação 
recheada de espetáculos, 

O taubateano Isaias Si-
mões irá participar de um 

cursos e oficinas de dança, 
que acontecem no Teatro 
Metrópole e no Via Vale 
Garden Shopping.
Todas as atrações são gra-
tuitas e estão com inscri-
ções abertas, que podem 
ser feitas nos locais (Me-
trópole e Via Vale).

dos maiores eventos de 
MMA do país no próximo 

Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3624-8695 ou 
pelos endereços eletrôni-
cos:
www.baledacidadede-
taubate.com.br
facebook.com/baletaubate
www.baledacidadede-
taubate.com.br

sábado, dia 27 de maio, em 
Osasco. É o Batalha MMA 
Chapionship, que está em 
sua 6ª edição. Simões está 
confiante e treinou muito 
para buscar um bom resul-
tado no torneio.  Em 2016, 
ele venceu Marcio Nasci-
mento no Batalha MMA 
3 e agora volta ao evento 
para enfrentar Duda Sales.

Campanha em prol do 
meio ambiente agita

escolas da rede
municipal de Tremembé

Nova gestora faz
adequações no
Pronto-Socorro

de Pindamonhangaba

A Secretaria de Educação 
firmou parceria com a Pre-
vinatu para a realização da 
campanha de coleta seleti-
va do óleo da cozinha e os 
alunos já estão coletando 
os óleos usados em casa.  
Estão participando todas 
as escolas da rede munici-
pal da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental.
A Previnatu é uma equipe 
de palestrantes que atuam 
em escolas municipais, 
estaduais e privadas, exe-
cutando palestras 100% 
gratuitas, com tema reci-
clagem e preservação do 
meio ambiente com ênfase 
no óleo vegetal, o famoso 
óleo de cozinha usado.
A campanha iniciou no 
fim de março com pales-
tras informativas nas esco-
las e logo após foi lançado 
o desafio da coleta de óleo.
“As palestras são bem im-
pactantes, em alguns casos 
os alunos do fundamental I 
até se emocionam. Os pa-
lestrantes procuram adap-
tar a linguagem de acordo 
com as faixa etárias. Nos-
sa escola está muito em-
penhada nessa gincana a 
favor do meio ambiente”. 
Nos contou a coordena-
dora pedagógica, Vanessa 
Corrêa da Silva, da escola 
Maria Dulce.
O projeto é dividido 3 eta-

A Organização Social 
ABBC - Associação Brasi-
leira de Beneficência Co-
munitária - assumiu, neste 
sábado (6), a administra-
ção do Pronto-Socorro. E 
já no primeiro dia apre-
sentou mudanças tanto no 
atendimento como na par-
te estrutural do prédio. 
Para o gestor da ABBC, 
Frei Bento, a estrutura 
também faz parte do plano 
de humanização solicita-
do pela Prefeitura, para 
melhoria no atendimento. 
”Quem primeiro acolhe a 
saúde é a estrutura. Porque 
a pessoa chega e tem que 
gostar do lugar onde tem 
que ser atendida”, explica 
Frei Bento. Já no sábado 
de manhã, primeiro dia da 
nova gestão, verificava-se 

pas principais:
-Palestras informativas;
-Coletiva que envolve um 
gincana da coleta do óleo 
com meta e premiação;
-Seletiva no qual cada es-
cola vira um posto de cole-
ta de óleo permanente.
Todas as escolas já passa-
ram pela 1ª etapa e a maio-
ria já cumpriu a 2ª etapa 
até essa presente data.
Weslley Feitosa, diretor 
geral da Previnatu, ressal-
tou a participação da co-
munidade na campanha:
“Estamos muito feli-
zes com a mobilização 
das comunidades em 
prol da coleta do óleo,  
as escolas se empenha-
ram muito, algumas sur-
preenderam pelo número 
de alunos e faixa e etá-
ria, como a escola Ernani 
Giannico, que possui cer-
ca de 500 alunos do ensi-
no fundamental I e con-
seguiu ultrapassar a meta 
1000l de óleo de cozinha”.  
E aproveitou para agrade-
cer o apoio da Secretaria 
de educação e parabenizar 
pelas diversas ações que 
vem desenvolvendo pela 
preservação do meio am-
biente.
Agora as escolas que já 
passaram pela 2ª etapa, 
batendo ou não a meta 
estabelecida na gincana 

grande movimentação de 
profissionais fazendo di-
versas pequenas obras de 
adequação do prédio. A 
entrada principal e os cor-
redores receberam nova 
pintura e mudanças na re-
cepção.  Outra grande mu-
dança é a criação de uma 
ala exclusiva para atendi-
mento infantil, como uma 
entrada para um local se-
parado. Essas obras são 
uma primeira adequação, 
pois o Pronto-Socorro será 
reformado por inteiro, e 
o espaço de atendimento 
será duplicado com a re-
forma do andar superior, 
recebendo inclusive uma 
ala exclusiva infantil com 
elevadores.  As adequa-
ções também ocorreram 
na equipe de profissionais 

passam a ser um posto de 
coleta do óleo de cozinha, 
lembrando que só pode co-
letar óleo usado. Já foram 
arrecadados mais de 3700 
litros de óleo.
Victor Narezi, coordena-
dor de projetos da secre-
taria de educação, acredita 
muito que pela educação 
ambiental nas escolas con-
seguiremos alertar as pes-
soas para a preservação:
“Mais do que ganhar ou 
não a gincana, o mais im-
portante é conscientização 
para os benefícios ambien-
tais que esse projeto traz e 
ver os alunos preocupados, 
sensibilizados com o meio 
que vivemos. Eu mesmo, 
em casa, nunca soube ao 
certo que destino dar para 
o óleo, visto que em minha 
cidade não sei de nenhuma 
ação para a coleta.  A partir 
desse campanha fica mais 
fácil ir até uma escola e 
doar”.  
Todo óleo recolhido nes-
se projeto se transforma-
do em biodiesel que é um 
combustível biodegradá-
vel derivado de fontes re-
nováveis, segundo nos in-
formou Feitosa.
Faça você também parte 
desse projeto e entregue 
seu óleo de cozinha em 
posta de coleta na escola 
mais próxima de sua casa!

de atendimento. Hoje, o 
Pronto-Socorro conta com 
um médico cirurgião 24 
horas de plantão. A Orga-
nização Social ABBC foi a 
vencedora do chamamento 
público realizado entre as 
seis organizações que já 
estavam pré-qualificadas 
em 2016 para prestarem o 
serviço. A ABBC apresen-
tou o menor valor e a me-
lhor proposta técnica.
Neste novo contrato com 
validade por 6 meses, a 
ABBC também será res-
ponsável pela manutenção 
do prédio. No contrato an-
terior, a Prefeitura, além 
de pagar a Santa Casa de 
Misericórdia pela admi-
nistração do local, era res-
ponsável por todas obras e 
reparos na unidade. 
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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

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordiscá-las e roê-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 den-
tes. O ato pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, 
estratégias devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Con-
fira 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 sema-
nalmente, 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 faci-
lita 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 e escrever.
***
Restrita a América Central, América do Sul e África, a febre amarela é doença 
típica de regiões tropicais e subtropicais. Sua transmissão se dá por meio da pi-
cada da fêmea do mosquito “aedes aegypti”, que passa aos seres humanos o “fla-
vivirus”, encontrado em primatas não humanos que habitam regiões de florestas. 
Os sintomas apresentados pela pessoa infectada são: febre alta, dor de cabeça, 
vômitos, problemas do fígado e hemorragia. Ao longo de duas semanas a pessoa 
pode permanecer com a doença em seu corpo, podendo vir a morrer devido ao seu 
agravamento. Como não há tratamento específico, os procedimentos visam evitar 
complicações. Recomenda-se repouso, ingestão de bastante água e boa alimenta-
ção, além de reposição sanguínea, no caso de hemorragia.  Doença recebeu esse 
nome devido a cor que a pessoa adquiri depois de contraí-la.

Humor 

Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da mulher contemplan-
do a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não tava?
- Tava, homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, você tava 
do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha fugiu grávida com aquele capataz, você tava do meu lado, 
não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu lado, não 
tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que é, homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!
***
Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, um 
judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles en-
contraram uma pequena choupana e pediram para pousar a noite. O dono da casa 
disse: Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que 
dormir no curral. O indiano respondeu: Eu dormirei, sou indiano e hinduísta, 
necessito praticar o bem. E foi lá pro curral. Após trinta minutos alguém bate na 
porta da casa. Era o indiano que disse : Não posso dormir no curral, lá tem uma 
vaca que é animal sagrado e eu não posso dormir junto a um animal sagrado. 
Então o judeu respondeu: Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde 
e sem preconceitos. E foi lá pro curral. Após trinta minutos alguém bate na porta 
da casa. Era o judeu que disse: Não posso dormir no curral, lá tem um porco, que 
é um animal impuro e eu não posso dormir junto a um animal que não seja puro. 
Então, o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral. E foi lá pro curral. 
Após trinta minutos, alguém bate na porta. Era a vaca e o porco.

Mensagens 

Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege nossos 
atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então em vez de reclamar 
das relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente 
prever as conseqüências desses atos. É certo de que ninguém deseja o mal para si 
mesmo, deliberadamente, mas ignorar os efeitos de suas atitudes está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em 
constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma ima-
gem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. In-
vista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por 
erro do passado. O passado passou. Comece neste exato momento porque nunca 
é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.

Pensamentos, provérbios e citações

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma. 
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O tempo convence mais do que os argumentos.
É triste ter por amizade alguém que se tem por amor.
O difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais nobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como o vinho melhoram com o tempo.
Quando Deus fecha uma porta, Ele estará abrindo uma janela.
Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.

Felicidança tem inscrições
abertas em Taubaté

O Felicidança está com 
inscrições abertas para 
adolescentes e adultos no 
Centro Cultural “Toninho 
Mendes” em Taubaté. Me-
ninos (25 vagas) e meninas 
(25), a partir dos 12 anos, 
e adultos (70 vagas), sem 
limite de idade, podem se 
inscrever gratuitamente no 
local. Os menores de 18 
anos devem comparecer 

com o responsável, muni-
dos de RG, CPF, compro-
vante de residência e uma 
foto 3×4, as terças-feiras, 
às 13h30. Já os adultos de-
vem apresentar os mesmos 
documentos, as quintas e 
sextas-feiras, às 18h30.
O Felicidança ensina os 
ritmos: Forró, Samba, 
Bolero, Zouk, Tango, Sal-
sa, Chamamé, Sertanejo 

Universitário, West Coast 
Swing e Sambarock.
As aulas para os adoles-
centes acontecem às ter-
ças-feiras, das 14h às 17h, 
e para os adultos as quintas 
e sextas, das 19h às 22h.
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 
3625-5140.

Associação dos Artesãos 
de Caçapava se reúne 

com prefeito

A  Associação de Artesãos 
de Caçapava se reuniu 
com prefeito Fernando Cid 
, na noite da última quarta, 
para solicitar ao município 
apoio para atividades que 

pretendem desenvolver, 
além de um local próprio 
para sede da associação.
 A Prefeitura e a Secretaria 
de Cultura, Esporte e La-
zer empenharão esforços 

na busca de um local ideal 
para que a associação pos-
sa desenvolver suas ativi-
dades a fim de promover 
e incentivar os artesãos 
locais.
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Fim de semana em Ubatuba 
foi marcado por diversidade 

de eventos

Prefeitura de Ubatuba informa 
mudanças no trânsito

Uma serie de eventos 
compuseram a programa-
ção do fim de semana em 
Ubatuba. As opções come-
çaram na sexta-feira, 05, 
com shows musicais no 
bairro do Ipiranguinha em 
comemoração ao Dia do 
Trabalho, 1º de maio.
O evento começou com a 
apresentação da cantora 
Ruama Feitosa seguida da 
dupla sertaneja Nako e Ra-
fael. No sábado, 6, a aber-
tura da noite ficou com Ni-
colas Germano. Ainda se 
apresenta a Banda Dallas. 
Os shows aconteceram 
sempre na rua da Cascata.
No sábado, os amantes do 
esporte conferiram cerca 
de 3500 atletas que vão 
disputar a 6ª edição da cor-

A Prefeitura Municipal de 
Ubatuba informa que, a 
partir do dia 19 de maio, 
será proibido trafegar no 
sentido bairro/centro na 
avenida Padre Manoel da 
Nóbrega. A mudança de 
fluxo de sentido do tráfe-
go se dá no trecho entre 
os cruzamentos das ruas 
Padre Manoel da Nobrega 
e rua Félix Guisard e os 
motoristas que desejarem 
percorrer o sentido bairro 
/centro deverão transitar 
pela avenida São Paulo.
Será alterado também 
o fluxo do trecho entre 
a avenida Governador 
Abreu Sodré (via da Praia) 
até a rua Félix Guisard 
(sentido bairro/centro) 
pela avenida Padre Ma-
noel da Nóbrega. A rota 

rida “Desafio 28 Praias”.  
A prova ofereceu duas 
opções de distâncias: 42 
km da praia da Tabatinga 
até a Praia Dura, nas cate-
gorias solo e revezamento 
com até cinco participan-
tes por equipe (masculi-
no, feminino ou misto),  
em trechos com diferentes 
níveis de dificuldade, ou 
21 km, largando da praia 
de Maranduba e seguindo 
até a linha de chegada no 
mesmo local da maratona.
Ainda no sábado, o 
evento “Mulheres 31”, 
que aconteceu no Cen-
tro de Convenções, teve 
uma oficina sobre: “Pais  
presentes e pais ausentes”, 
ministrada pela orientado-
ra organizacional Eliane 

alternativa será por meio 
da rua Rio de Janeiro e 
rua Guanabara, acessando,  
obrigatoriamente, a aveni-
da São Paulo sentido cen-
tro. Não será mais permi-
tido trafegar pela avenida 
Governador Abreu Sodré 
sentido Félix Guisard 
como era até então.
Segundo a coordenadoria 
de Trânsito da Prefeitura 
de Ubatuba, o objetivo é 
diminuir o fluxo de veí-
culos e evitar a iminência 
de pequenas colisões, já 
que muitos motoristas não 
respeitam a sinalização 
já existente. O trajeto do 
transporte público tam-
bém deve acompanhar as 
mudanças.
Região central
Na região central, a rua 

Figueiredo. Também hou-
ve palestra com o tema 
“Educação financeira na 
vida e nos negócios”, com 
Roberta Omeltech, e pa-
lestra mais esperada da 
noite, com Cris Poli, do 
programa Super Nanny 
(SBT).
No domingo aconteceu a 
primeira etapa da 20ª edi-
ção do  Circuito Ubatuba 
de Águas Abertas – uma 
realização da secretaria 
municipal de Esportes e 
Lazer de Ubatuba. Os 287 
inscritos competirão em 
provas com percursos de 
250 metros, 500 metros, 
1000 metros e 3000 me-
tros em diferentes catego-
rias. A largada foi praia da 
Maranduba.

Coronel Domiciano pas-
sará a ter sentido duplo 
de circulação entre as ruas 
professor Thomaz Galhar-
do e rua Liberdade.
Outros serviços
A coordenadoria de trân-
sito realizou, nas últimas 
semanas, várias ações 
em pontos da cidade. No 
bairro Ipiranguinha, foi 
realizada a limpeza e a 
pintura de sinalização hori-
zontal. Na avenida Iperoig,  
foram pintadas vagas de 
idosos e deficientes, refor-
çando e garantindo o direi-
to de estacionamento pre-
ferencial a estes usuários. 
Na avenida Leovigildo 
Dias Vieira, no  bairro do 
Itaguá, também foram rea-
lizados serviços de pintura 
de sinalização horizontal.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 09/05/2017 e 09/05/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 140, Termo nº 6549
Faço saber que pretendem se casar HENRIQUE FERREIRA MORAES e LA-
RESSA MARIANA SABINO DE CARVALHO, 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 14 de setembro de 1981, de profissão 
técnico em informatica, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
José do Carmo Castilho, nº 54, Estiva, filho de ADILSON NUNES DE MORA-
ES, falecido em em Taubaté/SP na data de 2 de junho de 1995 e de ELIZABE-
TH FERREIRA MORAES, 61 anos, nascida na data de 6 de agosto de 1955, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Varginha/MG. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 30 de setembro de 1987, de profissão autônoma, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Francisco Paulo de Abreu, nº 
409, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filha de ANTONIO DE CARVALHO, 
71 anos, nascido na data de 16 de outubro de 1945, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de São Bento do Sapucaí/SP e de MARIA ESTEFA-
NIA SABINO DE CARVALHO, 65 anos, nascida na data de 2 de janeiro de 
1952, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Volta Redonda/RJ. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 140, Termo nº 6548
Faço saber que pretendem se casar AUGUSTO CESAR DOS SANTOS e PER-
SIA APARECIDA MARCONDES DOS SANTOS, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 19 de junho de 1993, de 
profissão açougueiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de LUIZ ALVES DOS SANTOS, 47 anos, nascido 
na data de 29 de novembro de 1969, residente e domiciliado em Redenção da 
Serra/SP, natural de São Luís do Paraitinga/SP e de EDNEIA DOS SANTOS, 39 
anos, nascida na data de 22 de novembro de 1977, residente e domiciliada em 
Redenção da Serra/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, 
nascida em 9 de agosto de 1982, de profissão do lar, de estado civil solteira, re-
sidente e domiciliada na Rua Mamboré, nº 100, Parque das Fontes, nesta cidade, 
filha de ANTONIO CELSO MARCONDES DOS SANTOS, 57 anos, nascido na 
data de 24 de abril de 1960, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/SP e de INÊS MARCONDES DOS SANTOS, 56 anos, nascida 
na data de 10 de dezembro de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de 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. 

Tremembé, 10 de maio de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

AUXILIAR DE LIMPEZA
CHEFE DE COZINHA
COZINHEIRO INDUSTRIAL
COZINHEIRO GERAL
GARÇOM (DE HOTEL)
MARCENEIRO
NUTRICIONISTA
VENDEDOR DE SERVIÇOS 
(EXTERNO)
VENDEDOR (INTERNO –  
LOJA COMÉRCIO)

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 FUNCIONAMEN-
TO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H

 

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar em 
contato pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Crianças de Pinda
aprendem química em 
peça de teatro gratuita

Guarda Municipal de Pinda
desenvolve ronda escolar

Aprender química é muito 
mais divertido quando se 
tem a companhia de cien-
tistas malucos! Crianças 
de 7 a 12 anos das escolas 
públicas de Pindamonhan-
gaba vão receber a peça 
“O Show da Química” e 
terão a oportunidade de 
participar de experimen-
tos químicos. O projeto é 
idealizado e realizado pela 
Ciência Divertida, em-
presa líder em atividades 
científicas interativas para 
crianças e adolescentes de 
4 a 17 anos. As apresenta-
ções contam com o apoio 
da Ministério da Cultura e 
da empresa química Dow 
e, em Pindamonhangaba, 
com a parceria da Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura.
As apresentações terão 

A Guarda Municipal de 
Pindamonhangaba está 
realizando a ronda escolar 
nas unidades municipais 
de ensino e em seu en-
torno. Essa ação vem em 
conformidade com as atri-
buições legais da institui-
ção e visa colaborar com 
a promoção da cultura de 
paz na comunidade esco-
lar da cidade.
De acordo com o coman-
dante da Guarda Munici-
pal, Sandro Faria Alva-
renga, a ronda escolar se 

início nesta semana e se-
rão realizadas nos centros 
comunitários dos bairros 
Cidade Nova, Vale das 
Acácias e Vila Rica, para 
os alunos da Rede Muni-
cipal.  
Durante a apresentação, 
as crianças irão assistir e 
participar de experiências 
químicas, descobrindo um 
mundo mágico de cores, 
sons e explosões. Ao final 
da peça, todos são nomea-
dos os mais novos Cientis-
tas Mirins.
 “Química pode parecer 
apenas mais uma matéria 
na escola, mas nós que-
remos mudar isso!”, ex-
plica o diretor da Ciência 
Divertida, Júlio Martinez. 
“Graças ao teatro, conse-
guimos gerar uma apro-
ximação com a platéia e 

dá  mediante a realização 
de ações preventivas na 
segurança escolar, zelando 
pelo entorno e interagindo 
com o corpo discente e do-
cente das unidades de en-
sino municipal.
“Com essas ações, a ron-
da escolar proporciona o 
aumento da sensação de 
segurança de alunos, pro-
fessores, pais, estabele-
cimentos de ensino e do 
perímetro escolar prede-
finido”, avaliou o coman-
dante.

mostrar como a química 
é, na verdade, muito inte-
ressante. Saímos de nossas 
apresentações com muitos 
‘Cientistas Mirins’, mas 
tenho certeza de que es-
tamos plantando uma se-
mentinha para que muitos 
deles busquem o caminho 
da Ciência como uma pro-
fissão no futuro. ”
A parceria da Dow com o 
Grupo Ciência Divertida 
está alinhada aos objetivos 
da estratégia de cidadania 
corporativa da empresa, 
que prevê, entre seus fo-
cos de atuação, desenvol-
ver iniciativas que buscam 
despertar o interesse e me-
lhorar a preparação dos 
alunos nas áreas da Ciên-
cia, Tecnologia, Engenha-
ria e Matemática, por meio 
de parcerias estratégicas.

Cerca de 20 unida-
des educacionais  
municipais são visitadas 
por dia, em horários de en-
trada e saída de alunos e até 
mesmo durante períodos  
de aulas, quando os 
guardas interagem com 
a equipe escolar e alu-
nos. A ronda escolar é 
realizada diariamente, 
nos períodos matutino,  
vespertino e noturno, 
abrangendo também os 
alunos do EJA - Educação 
de Jovens e Adultos.

Pelo quarto ano consecutivo
Taubaté adere ao Maio Amarelo

Buscando reduzir ainda 
mais o índice de aciden-
tes no trânsito, a Prefeitu-
ra de Taubaté adere pelo 
quarto ano consecutivo à 
campanha Maio Amarelo, 
que visa alertar a popula-
ção sobre os altos índices 
de acidentes e mortes no 
trânsito. O Cristo Reden-
tor, cartão postal da cida-
de, está com iluminação 
amarela por conta da cam-
panha. Durante o mês de 
maio a Secretaria de Mo-
bilidade Urbana progra-
mou ações, que envolvem 
pedestres e motoristas, 
além das atividades em 
parcerias com as escolas. 
Os motoristas serão abor-
dados em blitzes educa-
tivas em parceria com a 
Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros, e as crianças 
receberão atenção especial 
nas escolas municipais 
com palestras e atividades 
de educação no trânsito.
Os painéis de mensagem 
espalhados por Tauba-
té já estão divulgando a 
campanha e o tema deste 
ano: Minha escolha faz a 
diferença. Essa frase tem 
como objetivo levar o ci-
dadão a pensar nas suas 
atitudes no trânsito e como 
fazer a escolha certa pode 
evitar um acidente e salvar 
vidas.
Os resultados de redução 
de acidentes e mortes no 
trânsito são positivos em 
Taubaté. No ano de 2012 a 
cidade registrou o número 
preocupante de 4.853 aci-
dentes de trânsito, já em 

2016 foram 2.157, uma re-
dução de aproximadamen-
te 56%. Em 2015 foram 
registrados 2.383, uma 
redução de 9,5% compa-
rando com 2016. No com-
parativo do primeiro tri-
mestre de 2017 com o ano 
anterior, a redução é de 
20%, sendo 574 acidentes 
em 2016 e 456 em 2017.
O número de óbitos no 
trânsito também está di-
minuindo nas vias mu-
nicipais. Em 2015 foram 
registrados 27 mortes e 
em 2016 foram 19, o que 
representa uma redução de 
30%. Já na comparação do 
primeiro trimestre de 2016 
com 2017, a redução é de 
50%, onde foram registra-
dos 14 e 7 óbitos respecti-
vamente.

Divisão de Esportes realizou
I Campeonato Escolar de 

Futebol Society
em Caçapava

A Divisão de Esportes de 
Caçapava com o apoio da 
Associação Atlética Caça-
pavense e da Secretaria de 
Educação realizandaram o 
I Campeonato Escolar de 
Futebol Society.
O evento conta com a par-

ticipação de 12 escolas da 
rede municipal, estadual e 
particular, com 48 equipes, 
totalizando 600 alunos.
Todas as partidas aconte-
cem no campo da Associa-
ção Atlética Caçapavense, 
o torneio teve início no úl-

timo dia 27 de abril, e as 
finais ocorreram nos dias 
08 e 09 de junho.
Estão previstos, ainda, tor-
neio de queimada, volei-
bol, handebol, futsal, tênis 
de mesa e xadrez, no de-
correr do ano.


