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A GAzetA dos Municípios

Taubaté convoca para 
efetivação de matrículas 
na Educação Infantil em 

2018

Prefeitura de Pinda
constrói nova área para 
o transporte da Saúde

Lazer na Rua agita
Chácara Silvestre

em Taubaté

Último Rosa do ano será 
sobre as propriedades 

da planta Ora-Pro-Nóbis
em Pindamonhangaba

Está disponível no site 
da Prefeitura de Taubaté 
a nova lista de convoca-
ção e o cronograma para 
efetivação de matrículas 
das crianças cujos pais ou 
responsáveis realizaram 
cadastro prévio e aguar-
davam na lista de espera. 
O não comparecimento à 
Secretaria de Educação na 
data estipulada será carac-
terizado como desistência 
da vaga.
Para consultar as listas, 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos, está construindo 
uma área específica para 
o transporte da Saúde, vi-
sando levar mais conforto 
para a população que utili-
za este serviço.  A área está 
localizada no centro da ci-
dade, entre o CEM - Cen-
tro de Especialidades Mé-
dicas - e o CMEI - Centro 
Municipal de Educação 
Infantil - que está sendo 

Moradores da Chácara Sil-
vestre recebem neste sába-
do, dia 9 de dezembro, o 
projeto Lazer na Rua.
O projeto, da Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté, acontece a par-
tir das 13h na rua Isido-
ro Nogueira Tinoco, nº 
401. O evento é gratuito e  
promoverá as seguin-
tes atividades: gincanas, 
jogo de taco, xadrez gi-

Na próxima terça-feira 
(12), às 14 horas, o Cpic 
(Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res) irá realizar o último 
Rosa (Roda de Saberes) 
do ano, sobre a planta Ora
-Pro-Nóbis. O objetivo é 
ensinar a população a uti-

os pais ou responsáveis 
devem acessar o ende-
reço eletrônico www.
taubate.sp.gov.br, no 
menu “Secretarias”, aba 
“Educação”, clicar na  
opção “Educação Infan-
til” e depois “Matrículas e 
Transferências”.
Para efetuar a matrícula, 
são necessários originais 
e cópias dos seguintes 
documentos: RG do pai 
ou responsável, certidão 
de nascimento da criança, 

construído na rua Major 
José dos Santos Moreira. 
Além da guarita e porta-
ria, que já estão prontas, o 
local terá uma sala admi-
nistrativa, a recepção onde 
será feito o atendimento 
dos munícipes que vão até 
o local agendar o transpor-
te, além de sanitários, área 
para lavagem dos carros, 
estacionamento e sala de 
descanso para os motoris-
tas. De acordo com infor-
mações do secretário de 

gante, dama, dominó, 
pinturas com giz de cera 
e guache, pintura facial, 
cama elástica, pebolim 
e futebol de botão, tudo  
sob a supervisão e coorde-
nação de professores que 
contribuem para efetivar a 
interação entre os partici-
pantes.
O projeto Lazer na Rua 
acontece uma vez por 
mês em diferentes bair-

lizar as PANCs – plantas 
alimentícias não conven-
cionais na busca por uma 
alimentação saudável, 
aprendendo sobre as pro-
priedades das plantas que 
são consumidas. A Ora
-Pro-Nóbis, por exemplo, 
é rica em vitaminas, ferro 

comprovante de residência 
atual e em nome do pai ou 
responsável, declaração 
de emprego ou carteira 
de trabalho (para período 
integral) e Cartão SIM da 
criança.
O atendimento acontece 
na Secretaria de Educação 
situada a Rua Itanhaém, nº 
37, Jd. Russi, as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h, e as terças e 
quintas-feiras, das 14h às 
17h

Serviços Públicos, Josué 
Bondioli, essa obra está 
sendo planejada para me-
lhor atender a população e 
organizar o serviço. “Esse 
projeto foi elaborado em 
conjunto com a Secretaria 
de Saúde e Setor de Trans-
portes da Prefeitura e está 
gerando uma boa expec-
tativa entre os motoristas. 
A população será benefi-
ciada pois terá um local 
melhor para acolhimento 
e atendimento”, explicou.

ros de Taubaté. Tem 
como objetivo ofertar ati-
vidades recreativas para 
crianças, jovens, adultos 
e idosos, estimulando o 
desenvolvimento da cul-
tura popular por meio 
de jogos e brincadeiras.  
O objetivo é resgatar o 
prazer de brincar nas ruas, 
promovendo a socializa-
ção entre o público de di-
versas idades.

e principalmente proteí-
nas. O evento é destinado 
aos profissionais da saúde 
e interessados em geral. 
Para participar, é só com-
parecer na Avenida Albu-
querque Lins, n°245, na 
sede do Cpic, em frente ao 
prédio da Receita Federal.
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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

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles obti-
nham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido 
de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os artistas das 
cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com microscópio 
eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos feitos há cerca de 
doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles autênticos pinto-
res preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identificadas. A 
surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

***

O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o 
kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para apro-
veitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é des-
cascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, 
estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão de ventre. 
Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não 
existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da 
minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando com 
o nosso cachorrinho...

***

Classificados
Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. Vista 
definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arromba-
mento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Mo-
tivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto e o médico 
garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.

***

A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão aqui 
comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avis-
tou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É aqui 
mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabelecimento 
abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que estava den-
tro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com 
a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao Sol. 
Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas 
e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se 
das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que você enfrentou, 
mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os dias solitários que 
você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis que encontrou. Esqueça 
os planos que não deram certo, mas lembre-se sempre de ter um sorriso.

***

Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afeição 
sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, pesso-
as que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e a ficar 
juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade para dar o pri-
meiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a situação, capacidade 
para esquecer o passado e disposição para aceitar as diferenças individuais. 
Atitudes que precisam ser manifestadas em todos os momentos, pois como 
diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.

O despertador é um acidente de percurso do sono.

A alma tem segredos que o comportamento não revela.
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Secretaria de Segurança 
Pública de Taubaté

apreende DVDs piratas 
no centro da cidade

A Secretaria de Segu-
rança Pública Municipal 
realizou ontem à tarde, 
7 de dezembro, a apre-
ensão de 4.400 DVDs 
pirateados que estavam  
sendo armazenados e co-
mercializados no came-
lódromo e no shopping 
popular, ambos na região 

central de Taubaté.
Após denúncias, agentes 
da Secretaria realizaram 
vistorias nos boxes e en-
contraram a mercadoria.
Duas pessoas foram con-
duzidas e apresentadas 
no 1º Distrito Policial.  
O material foi apreendido 
e será instaurado um in-

quérito para apuração do 
crime de pirataria.
Essa e outras opera-
ções estão sendo inten-
sificadas a fim de coi-
bir o uso irregular dos  
centros populares de com-
pras, além de atender uma 
recomendação do Ministé-
rio Público Federal.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 213, Termo nº 6695
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e CLAUDE-
TE CORREA MACHADO, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Osasco - SP, nascido em 3 de agosto de 1948, de profissão aposentado, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado Avenida Ailton Tedeschi, nº 290, 
Vila Yolanda, filho de PEDRO DE OLIVEIRA, falecido em Osasco/SP e de 
THEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA, falecida em Osasco/SP. Ela é natural de 
Ribeirão Vermelho do Sul - SP, nascida em 14 de outubro de 1953, de profissão 
aposentada, de estado civil divorciada, residente e domiciliada Travessa Liber-
dade, nº 46, Casa 1, Centro, filha de ALDROVANDO CORREA MACHADO, 
falecido em Riversul/SP e de SETEMBRINA DE JESUS CORREA, falecida 
em Riversul/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 214, Termo nº 6696
Faço saber que pretendem se casar KLAUS ABNER ANDRÉ e SHE’S LINE 
KARLA DE LIMA BARBOSA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 3 de novembro de 1994, de profissão estagiário, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua Major Zanani, nº 393, casa 2, 
Centro, filho de CARLOS BENEDITO PINTO ANDRÉ, de 61 anos, nascido na 
data de 17 de setembro de 1956, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural 
de São Paulo/SP e de ANA LUCIA LEITE ANDRÉ, de 48 anos, nascida na 
data de 12 de abril de 1969, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de 
Taubaté/SP. Ela é natural de Recife - PE, nascida em 21 de fevereiro de 1990, 
de profissão funcionária pública municipal, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contarente, filha de JOSÉ CARLOS BAR-
BOSA, de 52 anos, nascido na data de 8 de maio de 1965, residente e domicilia-
do em Pindamonhangaba/SP, natural de Recife/PE e de LADJANE DA SILVA 
LIMA, falecida em Recife/PE na data de 10 de julho de 2017. 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
Azulejista (temporária 60 
dias)
Pintor Alvenaria (temporá-
ria 60 dias)

Horário de atendimento ao 
público: segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h

Endereço: Piso superior da 
Rodoviária Velha
Telefone: 3632-3984

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o in-
teresse em cadastrar vagas 
abertas  entrar em contato 
pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Taubaté aprimora 
acompanhamento do 

Bolsa Família

Exposição conta
história do Santuário 
de Santa Terezinha

Caps II promove
palestra “Quem cuida 

do cuidador?”

Um grupo formado por 
290 servidores municipais 
de Taubaté conclui nesta 
sexta-feira, dia 8 de de-
zembro, uma capacitação 
para melhorar o atendi-
mento do programa Bolsa 
Família.
 Foram realizados quatro 
encontros com a partici-
pação de  funcionários das 
secretarias de Saúde, Edu-
cação e Desenvolvimento 
e Inclusão Social. Com 
base no tema “Fortaleci-

O Museu da Imigração 
Italiana de Quiririm rea-
liza até 31 de janeiro de 
2018, de terça a domingo, 
das 8h às 17h, a exposição 
histórica contada em fotos 
do Santuário de Santa Te-
resinha.
Com entrada gratuita, os 
visitantes podem realizar 
uma visita guiada para 
entendimento da história 
trazida em 14 fotos sobre 
a igreja erguida em home-
nagem à santa que ficou 

O Caps II (Centro de 
Atenção Psicossocial) de 
Taubaté promove na pró-
xima sexta-feira, dia 8 
de dezembro, a palestra 
“Quem Cuida do Cuida-
dor?”.
A palestra será ministrada 
pelo psiquiatra Leonardo 
Pizzoli e pela psicóloga 
Vanessa Da Silva. Qual-
quer pessoa pode partici-
par e não há necessidade 
de inscrição prévia. Esta 
palestra, em específico, 
tem como público alvo 

mento de Redes”, o grupo 
definiu em conjunto estra-
tégias para acessar melhor 
o público beneficiário do 
programa no município.
Em Taubaté, aproximada-
mente 5.600 famílias rece-
bem o auxílio do governo 
federal. A permanência no 
programa está condiciona-
da a alguns compromissos, 
entre eles  manter o cadas-
tro atualizado no Cad Úni-
co, passar duas vezes ao 
ano por atendimento nas 

popularmente conhecida 
como Santa Teresinha do 
Menino Jesus.
Após a canonização, em 
1923, da freira carmelita 
Teresa de Lisieux, a re-
ligiosa francesa ganhou 
prestígio e devoção, tor-
nando-se popular em di-
versos pontos do mundo. 
Em Taubaté, o bispo Dom 
Epaminondas Nunes de 
Ávila e Silva devoto da 
santa resolveu angariar 
fundos para a construção 

pessoas/cuidadores de in-
divíduos com transtornos 
mentais.
Os profissionais, que 
integram o Grupo de 
Orientação Familiar do 
Caps II, irão abordar a 
saúde do cuidador dos 
usuários com transtor-
nos mentais, os proble-
mas que afetam a saúde  
física e mental de quem 
cuida, suas principais difi-
culdades, bem como seus 
direitos.
O Grupo de Família é rea-

unidades básicas de saúde 
para a pesagem (crianças 
de 0 a 7 anos também de-
vem estar com a caderne-
ta de vacinação em dia e 
mulheres de 14 a 44 anos, 
caso grávidas devem estar 
com o pré-natal em dia) e 
garantir frequência escolar 
superior a 85% do ano le-
tivo.
Dezembro é o último mês 
para que os beneficiários 
busquem atendimento 
nas unidades de saúde. A 
meta é de que pelo me-
nos 86% dos assistidos 
pelo programa passem  
pelo acompanhamento de 
pesagem.  Caso contrário 
o benefício será bloquea-
do. O interessado deve ir 
a uma unidade de saúde 
mais próxima de sua casa, 
munido com o Cartão NIS 
(Número de Identidade 
Social).

de uma igreja em homena-
gem a Teresa.
Apesar de ter sido 
inaugurada em 1929, 
as obras seguiram  
por mais tempo. O altar 
principal, todo em már-
more, só foi concluído 10 
anos depois. E somente 
em 1960 a igreja foi de 
fato terminada.
O Museu da Imigração Ita-
liana fica à Avenida Líbero 
Indiani, nº 550 no Distrito 
de Quiririm, em Taubaté.

lizado toda sexta-feira das 
14h as 15h no Caps II. Sua 
participação é aberta a to-
das as pessoas que tenham 
interesse em saber mais 
sobre o tratamento dos 
transtornos mentais.
Serviço
Palestra: “Quem cuida do 
cuidador?”
Dia: 8 de dezembro
Horário: das 14h às 15h
Local: Caps II – Avenida 
Inglaterra, 240, Jardim das 
Nações
Telefone: 3632-1368

São Bento do Sapucaí 
institui Conselho

Municipal de Políticas 
Culturais

No dia 29 de novembro, 
quarta-feira, a Diretoria de 
Cultura e Eventos reuniu-
se com os candidatos a con-
selheiros para o Conselho  
Municipal de Políticas 
Culturais de São Bento do 
Sapucaí. Estiveram pre-
sentes, além desses nomes, 
outros ouvintes, chegando 
a cerca de 30 pessoas nesta 
reunião. 
Antes deste momento, 
houve a abertura de Edi-
tal de Chamamento Pú-
blico e contato com di-
versos atores culturais 
de nosso município, para 
que a divulgação se tor-
nasse ampla e todos os 
interessados em partici-
par da constituição deste  
Conselho pudessem apre-
sentar a documentação re-
querida – como rege o Sis-
tema Municipal de Cultura 
– comprovando, entre ou-

tras coisas, sua ampla atu-
ação ou formação na área  
em que se propunha a ser 
conselheiro. Caso houves-
se mais candidatos do que 
cadeiras, seria feita no mo-
mento uma eleição para 
que os mais votados por 
segmento participassem.
Para a abertura da reunião, 
foram convidados duas 
pessoas ilustres: o Secretá-
rio de Cultura de Campos 
do Jordão, Benilson To-
niolo, e o de Paraisópolis 
– MG, Júlio Dias. O pri-
meiro trouxe um pouco de 
sua experiência a respeito 
da formação, da atuação e 
da relevância social de um  
Conselho de Cultura; o 
segundo explanou sobre 
Patrimônio Histórico, Pa-
trimônio Imaterial e Pa-
trimônio Natural, uma vez 
que nosso Conselho em 
São Bento também atuará 

na questão patrimonial. 
 Ao final da reunião, a Dire-
tora de Cultura de São Ben-
to do Sapucaí, Jane Soldt-
ner, citou os candidatos 
às cadeiras por segmento:  
Artes visuais; Artesanato 
e alimentos típicos arte-
sanais; Letras e literatura; 
Teatro e circo; Música, 
dança e culturas popula-
res; Museu e patrimônio 
histórico-arquitetônico. 
Cada representante e seu 
respectivo suplente foi 
elencado e aclamado pelos 
presentes por unanimida-
de, estando constituído, a 
partir deste momento, o  
Conselho Muni-
cipal de Políticas  
Culturais de São Bento do 
Sapucaí. Este é um gran-
de avanço para a Cultura 
local, mesmo que ainda 
existam vários desafios 
pela frente.


