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A GAzetA dos Municípios

Museu de Taubaté
realiza seminário sobre 

arquivos históricos

Desfile comemorativo 
da Famuta agita final de 

semana em Taubaté

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
nesta quinta-feira, dia 14 
de dezembro, o seminário 
“A contribuição dos arqui-
vos históricos na constru-
ção da história regional”. 
O seminário acontece às 
19h na sede da Área de 
Museus, Patrimônio e Ar-
quivos Históricos e será 
ministrado pela professora 
e ex-paleógrafa  Lia Ma-
riotto.
Também participam do 
seminário a professora 
Amanda Oliveira Mon-

A Famuta (Fanfarra Mu-
nicipal de Taubaté) realiza 
às 10h deste sábado, dia 
16 de dezembro, um desfi-
le comemorativo com con-
centração na Avenida do 
Povo e dispersão na Praça 
Dom Epaminondas.
O desfile celebra os resul-
tados alcançados no mun-
dial nos Estados Unidos, 
em que a Famuta apresen-
tou o espetáculo “A Divi-
na Comédia Brasileira” e 
conquistou os títulos de 
campeã mundial nas ca-
tegorias Banda Sinfônica 
e Batalha de Percussão. A 
fanfarra ficou ainda com 

teiro, mestre em filo-
logia pela USP e atual 
responsável pelo Ar-
quivo Municipal “Félix 
Guisard Filho”, além do 
professor Tiago Doni-
zette da Cunha, mestre e  
doutorando em “Educa-
ção: História, Política, So-
ciedade” pela PUC (SP), 
que explanará a respeito 
do conteúdo do Centro de 
Documentação de Pesqui-
sa Histórica da Universi-
dade de Taubaté.
O evento é gratuito e aber-
to ao público geral, mas 

o vice-campeonato geral 
no World Band Cham-
pionships 2017, evento 
promovido pela WAMSB 
(World Association of 
Marching Show).
No sábado, o público 
taubateano poderá apre-
ciar, além de parte do que 
foi apresentado nos Esta-
dos Unidos, músicas do 
repertório da fanfarra que 
promete alegrar a manhã 
dos que comparecerem à 
Avenida do Povo. Na se-
quência, o desfile seguirá 
pela rua Emílio Winther 
até a praça Santa Teresi-
nha, ruas Engenheiro Fer-

principalmente a estudan-
tes, interessados em his-
tória, paleografia e docu-
mentos antigos.
Serviço: Seminário “A 
contribuição dos arquivos 
históricos na construção 
da História Regional”
Local: Área de Museus, 
Patrimônio e Arquivo His-
tórico
Endereço: Avenida Thomé 
Portes Del Rey, nº 925 – 
Jardim Ana Emília
Dia: 14 de dezembro 
(quinta-feira)
Hora: 19h

nando de Matos e Sacra-
mento até chegar à praça 
Dom Epaminondas.
A Fanfarra Municipal de 
Taubaté é formada por 
130 jovens músicos e 
bailarinos com faixa etá-
ria entre 12 e 28 anos.  
Em mais de 40 anos de h 
istória possui 146 títulos 
regionais, oito nacionais, 
sete estaduais, um sul-a-
mericano, quatro meda-
lhas de ouro, um mundial 
na categoria percussão, 
um mundial na categoria 
banda especial, um Open 
Europa e um título mun-
dial geral.

Praça Monsenhor
Marcondes terá Wi-fi 

gratuito para população
em Pindamonhanga

Dentro do programa Cida-
de Inteligente e Humana, 
que tem entre os objetivos 
a inclusão digital, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
vai disponibilizar Wi-fi 
gratuito para a população, 
também na Praça Monse-
nhor Marcondes. Atual-
mente, o Parque da Cidade 
já conta com o serviço.
De acordo com informa-
ções do diretor do Depar-
tamento de Tecnologia da 
Informação da Prefeitura, 
Caio Coutinho, as adequa-
ções e instalações na Pra-
ça estão em fase final e a 
intenção é disponibilizar 
o serviço já a partir desta 
quinta-feira (14). Para uti-
lizar o Wifi, basta se co-

nectar - em princípio, não 
haverá a necessidade de 
senha. “Esse projeto de in-
clusão digital permite com 
que as pessoas tenham 
acesso à internet mesmo 
sem plano de dados de em-
presa telefônica. Por isso, 
a ideia é instalar pontos de 
acesso em vários locais da 
cidade”, adiantou Caio.
O funcionamento do sis-
tema de internet gratuito 
foi realizado através de 
uma parceria com a ini-
ciativa privada - empresa 
América Net, operadora 
de telecomunicações - por 
meio do decreto nº 5431, 
de 2017, que permite a do-
ação da iniciativa privada 
para a Prefeitura.

Além do serviço de Wi-Fi, 
outra iniciativa do Projeto 
Cidade Inteligente e Hu-
mana será a parceria com 
o comércio e indústrias 
na área de segurança, em 
que a Prefeitura poderá re-
ceber no COI as imagens 
de câmeras privadas de 
vigilância, para auxiliar a 
polícia nas investigações 
de delitos. O programa 
também prevê aplicativo 
de celular para disponibi-
lizar horários de ônibus, 
implantação de portais de 
monitoramento de acesso 
à cidade, aluguel gratuito 
de bicicletas por meio de 
aplicativo de celular, en-
tre outras ações dentro do 
conceito de “smart cities”.

Última doação de mudas 
de árvores do ano será 
nesta semana em Pinda

O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura 
realiza, nesta semana, a 
última doação de mudas 
de árvores deste ano. Será 
nos dias 13 e 14, sendo 
que na quarta-feira serão 
entregues as mudas exóti-
cas, ornamentais e frutífe-
ras para moradores da área 

urbana e, na quinta-feira, 
as nativas e frutíferas para 
moradores da área rural de 
Pindamonhangaba. Serão 
distribuídas 30 senhas por 
dia, a partir das 7 horas, e 
cada pessoa pode retirar 
até 20 mudas, sendo cinco 
de cada espécie. Para fa-
zer a retirada, é importante 

apresentar o comprovante 
de endereço. As mudas se-
rão distribuídas no Vivei-
ro Municipal, que fica na 
rua Noel César Pires, sem 
número, próximo à entra-
da para o bairro Maricá. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
3645-1494 e 3643-2477.
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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.

Prefeitura de Pinda entrega 
revitalização do paisagismo 

da Praça Emílio Ribas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
sexta-feira (8), às 10 ho-
ras, a cerimônia oficial de 
entrega da revitalização 
do paisagismo da Praça 
Dr. Emílio Ribas, conhe-
cida também como Praça 
São Benedito. A Praça, 
que fica em frente à sede 

do COI, recebeu serviços 
de paisagismo, poda de 
árvores, corte de gramado, 
e ganhou novos jardins e 
flores. Os jardins em fren-
te ao COI também foram 
beneficiados com o pai-
sagismo. Essas melhorias 
estão sendo possibilitadas 
pela aplicação do decreto 

5431/2017, que permite a 
doação da iniciativa priva-
da para a Prefeitura.
Além da Praça Emílio Ri-
bas, a Praça Monsenhor 
Marcondes - também co-
nhecida como Praça da 
Cascata - é outro local 
que está sendo beneficiado 
com um novo paisagismo.

Prefeitura de Pinda continua 
pavimentação da estrada de 

acesso ao Bem Viver

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
as obras de pavimentação 
da Estrada Carlos Lopes 
Guedes Filho, no Arareta-
ma, que dá acesso ao em-
preendimento habitacional 
“Bem Viver”.
Nesta semana, estão sendo 
finalizados o preparo e re-
forço do subleito e execu-
ção de base do pavimento 

com BGS (Brita Graduada 
Simples), para receber a 
pavimentação com CBUQ 
(Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente) faixa 
3, que é mais denso devi-
do à drenagem do local e 
também ao trânsito de veí-
culos pesados que passam 
por ali. O serviço está sen-
do realizado por etapas e 
mais de 800 metros estão 

preparados para recebe-
rem a massa asfáltica, em 
cerca de 2 km de estrada.
De acordo com infor-
mações do secretá-
rio de Serviços Públi-
cos, Josué Bondioli,  
o serviço está sendo rea-
lizado com recursos pró-
prios da Prefeitura, em um 
investimento total em tor-
no de R$1 milhão. 
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Prefeitura de Pinda
finaliza galerias para 

acabar com enchentes 
na Boa Vista

Atletas de Pinda recebem 
medalhas dos Jogos

Regionais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está finalizando 
as obras de galerias, que 
irão acabar com as en-
chentes na Boa Vista, du-
rante períodos de chuvas. 
As obras estão sendo reali-
zadas no encontro entre as 
ruas Mariz e Barros e Con-
selheiro Rodrigues Alves, 
próximo ao quartel.
Este é um local que sofria 
com alagamentos há mui-
tos ano e que agora recebe 

Os atletas de Pindamo-
nhangaba receberam, na 
quinta-feira (7), suas me-
dalhas conquistadas nos 
Jogos Regionais, durante 
cerimônia no auditório da 
Funvic, centro da cidade. 
Os Jogos foram realiza-
dos em julho, em Cara-
guatatuba, e os atletas de 
Pindamonhangaba tive-
ram excelentes resultados. 
Contudo, o Estado não 
havia conseguido entregar 
as medalhas na ocasião e 
agora, elas foram entre-
gues para a cidade.
A atuação de Pindamo-
nhangaba nos Jogos Re-
gionais 2017 foi considera-
da acima das expectativas. 
Devido à mudança das re-
gras neste ano, agora não 

essa obra para colher toda 
a água que escoa da Mariz 
e Barros durante as chuvas 
e resolver completamente 
o problema de água plu-
vial na região, garantindo 
a tranquilidade dos mo-
radores. A região possui 
casas antigas, de mais de 
40 anos de existência, ten-
do a tubulação passando 
por baixo das residências, 
dificultando o trabalho 
da contenção de cheias.   

existe mais ranking entre 
as cidades, nem classifica-
ção geral por municípios, 
apenas campeões em cada 
modalidade.
No total, Pinda partici-
pou de 23 das 26 moda-
lidades oferecidas, com 
uma delegação de quase 
400 pessoas. Foram mais 
de 50 medalhas, sendo 
que Pinda conquistou 
oito troféus por equipes:  
Atletismo feminino - ter-
ceiro lugar, Basquete fe-
minino - sub 21 - segundo 
lugar, Futebol masculino 
- segundo lugar, Futsal fe-
minino - sub 21 - terceiro 
lugar, Ginástica artística 
masculina - terceiro lugar, 
Ginástica rítmica - tercei-
ro lugar, Tênis masculino 

Essa ação atende aos pe-
didos da população e irá 
evitar o acúmulo de água 
principalmente em frente a 
duas casas do final da rua 
que, segundo os morado-
res – que acompanharam 
de perto a realização do 
tão sonhado serviço – já 
chegaram a ter, em frente 
de casa, água com mais de 
um metro de altura e com 
correnteza, quando as chu-
vas são muito intensas. 

- terceiro lugar e Vôlei fe-
minino - sub 21 - terceiro 
lugar.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba prestigiou a ce-
rimônia e entregou todas 
as medalhas, divididas 
por modalidades. “Para-
benizo a todos os atle-
tas, técnicos, gestores e 
à Semelp pelo excelente 
desempenho de nossa ci-
dade nos Jogos Regionais 
deste ano. Mesmo viven-
do um ano de crise, em  
que nem todos os inves-
timentos no Esporte que 
gostaríamos puderam ser 
realizados, nossos atletas 
superaram as expectativas 
e trouxeram ótimos resul-
tados, para orgulho de Pin-
damonhangaba”, declarou. 

Beneficiários do Bolsa
Família devem comparecer 

a unidades de saúde em 
Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
alerta aos beneficiários do 
Bolsa Família sobre o pra-
zo, até 31 de dezembro, 
para continuidade de ade-
são ao programa social. 
Para manter o benefício, 
o usuário deve procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima a sua residência.
Dezembro é o último mês 
para que os beneficiários 
busquem atendimento nas 
unidades de saúde. A meta 
é de que pelo menos 86% 
dos assistidos pelo pro-

grama passem pelo acom-
panhamento de pesagem.  
Caso contrário o benefício 
será bloqueado. O interes-
sado deve ir a uma unida-
de de saúde mais próxima 
de sua casa, munido com 
o Cartão NIS (Número de 
Identidade Social).
No município, aproxi-
madamente 5.600 fa-
mílias recebem o auxí-
lio do governo federal.  
A permanência no progra-
ma está condicionada a al-
guns compromissos, entre 

eles:  manter o cadastro 
atualizado no Cad Único; 
passar duas vezes ao ano 
por atendimento nas uni-
dades básicas de saúde 
para o acompanhamento 
nutricional (crianças de 0 
a 7 anos também devem 
estar com a caderneta de 
vacinação em dia e mulhe-
res de 14 a 44 anos, caso 
grávidas devem estar com 
o pré-natal em dia) e ga-
rantir frequência escolar 
superior a 85% do ano le-
tivo.

Prefeitura emite ordens
de serviço para obras

do Acelera Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
assinou esta semana con-
tratos e emitiu ordens de 
serviço para o início das 
obras  incluídas no progra-
ma Acelera Taubaté.
 O primeiro lote de obras 
contempla a recuperação 
da malha viária nos princi-
pais corredores da cidade, 
totalizando  141,5 km de 
extensão. As obras com-
preendem a reconstrução 
de pavimento, construção 
de sarjetões de 12 metros, 
demolição de concreto e 
pavimentação de passeios, 
reconstrução de guias, 
construção de ciclovia, 
pintura de sinalização ho-
rizontal de trânsito, fresa-
gem e recapeamento, além 
do plantio de grama e ár-
vores.
Também estão incluídas 
no primeiro pacote as ba-
cias de contenção de inun-
dações nos bairros  Santa 
Tereza, Santa Catarina, 
Parque 3 Marias, Parque 

Campos Elísios, Cháca-
ra São Silvestre e Jardim 
Gurilandia (Hércules Mar-
son). Estas obras rece-
berão o complemento de 
melhorias na captação de 
águas pluviais nos bair-
ros Água Quente, Chácara 
Ingrid, Rua São Benedito 
(Bairro Estiva), Parque 
Aeroporto, Rua Professor 
Nelson Campelo (Centro) 
e São Gonçalo.
A expectativa é que o de-
sembolso para esta primei-
ra fase seja liberado pelo 
CAF (Banco de Desenvol-
vimento da América La-
tina) ainda em dezembro, 
em um total de US$ 17 
milhões. A documentação 
foi enviada para o banco.
As empresas vencedoras 
das licitações para estas 
obras têm um prazo de 30 
dias a contar da emissão 
da ordem de serviço para 
a montagem dos canteiros 
e contratação de mão de 
obra. Devem ser gerados 

cerca de 200 empregos di-
retos nesta fase do Acelera 
Taubaté. A contratação de 
trabalhadores será realiza-
da por meio do Balcão de 
Empregos, localizado no 
piso superior da Rodoviá-
ria Velha. Para se cadastrar 
no Balcão de Empregos é 
necessário apresentar RG, 
CPF (ou CNH), compro-
vante de endereço e car-
teira de trabalho. A orien-
tação é que o cadastro seja 
sempre atualizado para ge-
rar mais oportunidades ao 
candidato.
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 60 
milhões foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro. O contrato prevê 
a melhoria das condições 
de acesso ao transporte 
público e ao fluxo do trá-
fego urbano, por meio de 
infraestrutura viária, mo-
bilidade urbana, segurança 
pública e conservação de 
áreas verdes.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 214, Termo nº 6697
Faço saber que pretendem se casar SIDNEI AUGUSTO ROCHA e MARIA 
IDNÉIA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 13 de novembro de 1976, de profissão auxiliar 
operacional, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Olavo 
Siqueira, nº 111, Centro, nesta cidade, filho de JORGE DECIO ROCHA, de 59 
anos, nascido na data de 27 de dezembro de 1957 e de IZABEL CRISTINA RO-
CHA, de 59 anos, nascida na data de 23 de fevereiro de 1958, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de 
Tremembé - SP, nascida em 28 de setembro de 1970, de profissão vendedora, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de PEDRO BENEDITO DOS SANTOS, de 88 anos, nascido na data de 27 
de junho de 1929, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Guara-
tinguetá/SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, falecida em Taubaté/SP 
na data de 1 de dezembro de 2010. 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

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
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 FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Taubaté retoma coleta
e agendamento de

exames de laboratório

A Prefeitura de Taubaté re-
toma na próxima segunda-
feira, dia 11 de dezembro, 
a coleta e o agendamento 
de exames laboratoriais 
eletivos.
A coleta vai acontecer de 
segunda a sexta-feira, no 
período da manhã, em 18 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) e 
em pontos de atendimento 
montados provisoriamente 
na Casa da Mãe Taubate-
ana (referência – centro), 
UBS Mais Fazendinha 
(referência Três Marias) e 
UBS Mais Mourisco (refe-
rência Mourisco).
A prefeitura programou 
para os próximos três 
meses um mutirão com o 
objetivo de reduzir a de-
manda pela realização dos 
exames. Pacientes que es-
tavam com exames agen-
dados para os dias 29 e 30 
de novembro, 1, 6, 7 e 8 de 
dezembro, receberão uma 
ligação para fazer a coleta 
em data e horários deter-
minados.
Quem precisar agendar um 
exame também deve pro-
curar os mesmos locais. O 
agendamento será realiza-
do de segunda a sexta-fei-
ra, no período da tarde.
Em caso de dúvida, os pa-
cientes podem procurar 
suas unidades de saúde de 
referência, assim como a 
Ouvidoria da Saúde, loca-
lizada à avenida John Ken-

nedy, 488, Jardim das Na-
ções (telefones 3632-2040 
ou 3632-2244).
 A empresa CientíficaLab 
assumiu em 29 de no-
vembro a realização dos 
exames laboratoriais em 
Taubaté. O contrato assi-
nado pela prefeitura com 
a CientíficaLab tem valor 
anual de R$ 8,85 milhões 
e vai permitir a realização 
de 1.481.405 exames nes-
te período. Isto representa 
um acréscimo de 39,6% 
na demanda de exames 
em Taubaté. Em 2016, por 
exemplo, foram realizados 
1.060.542 exames labora-
toriais no município.
 O novo contrato prevê a 
disponibilização dos re-
sultados dos exames na in-
ternet para que possam ser 
visualizados pelo paciente 
e/ou unidade solicitante. 
Em médio prazo, também 
está previsto o agenda-
mento dos exames na pró-
pria unidade.
Pontos de coleta provisó-
rios
Centro
Local – Casa da Mãe 
Taubateana (rua Benedito 
Cursino dos Santos, 202, 
ao lado da Policlínica)
Referência para os bair-
ros – Baronesa, Belém, 
Bonfim, Cidade Jardim, 
Chácaras Reunidas, In-
dependência, Novo Hori-
zonte, Quiririm, Santa Fé, 
Pinheirinho, Vila Velha, 

Registro
Três Marias
Local – UBS Mais Fazen-
dinha (rua 31, nº 50, Par-
que Três Marias)
Referência para os bair-
ros – Ana Rosa, Bosque 
da Saúde, Imaculada, Pa-
duan, Santo Antônio, São 
João, São Pedro, Vila São 
Carlos, Vila São José, Três 
Marias
Mourisco
Local – UBS Mais Mou-
risco (avenida Santina 
Alvissus Fernandes, s/nº, 
Jardim Mourisco)
Referência para os bairros 
– Aeroporto, Estiva, Iapi, 
Jardim Resende, Mouris-
co, Planalto, Santa Isabel, 
Vila Marli, São Geraldo, 
Jaraguá, Gurilândia
Unidades de ESF Coleto-
ras
1 – Água Quente
2 – Ana Rosa
3 – Barreiro
4 – Chácara Silvestre
5 – Esplanada Santa Tere-
sinha
6 – Estoril
7 – Marlene Miranda
8 – Monjolinho
9 – Novo Horizonte
10 – Paiol
11 – Piratininga
12 – Planalto
13 – Santa Isabel
14 – Santa Teresa
15 – São Geraldo
16 – São Gonçalo
17 – Vila São José
18 – Vila Marli

Imago realiza exposição 
de finalização em Pinda 
no Palacete 10 de Julho

No mês de dezembro, dos 
dias 8 a 15, o Palacete 10 
de Julho irá receber 150 
obras realizadas pelos alu-
nos da Imago – Academia 
de Arte e Design, em co-
memoração a finalização 
do curso.
A empresa de Pindamo-
nhangaba desenvolve 
diversos estilos e técni-
cas, entre eles: comics,  
mangá, realismo, pintu-
ra em tela e digital, em 
aquarela, nanquim, giz 

pastel, tinta guache, lá-
pis de cor, grafite, en-
tre outros, utilizando o  
método de Psicoarte, com 
a orientação de profissio-
nais da área da psicologia 
que auxiliam no desenvol-
vimento humano nas téc-
nicas artísticas.
“Essa será a maior ex-
posição de arte de crian-
ças e adolescentes da 
região. Além das 150 
obras, nós contaremos  
com a participação de 

250 pais prestigiando essa 
grande confraternização. 
Todos os trabalhos são de 
primeira linha, nós usa-
mos a arte como forma de 
transformação”, explica o 
diretor da Imago, Vander-
lei Ribeiro.
Para prestigiar as obras 
e conhecer mais do tra-
balho realizado pela 
Imago, basta visitar o  
Palacete 10 de Julho, que 
funciona de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h.

Pindamonhangaba recebe 
Carreta da Mamografia a 

partir desta semana
O estacionamento da Pre-
feitura recebe, a partir de 
terça-feira (12), o “Pro-
grama Mulheres de Peito”, 
com a carreta da mamo-
grafia. O atendimento ao 
público geral seguirá até o 
dia 27 de dezembro. Essa 
iniciativa é uma parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Go-
verno do Estado de São 
Paulo.
Serão distribuídas 50 se-
nhas de segunda a sexta-
feira, para atendimento 
no mesmo dia, das 9 às 18 
horas e, aos sábados, 25 
senhas, das 9 às 13 horas. 
Não haverá atendimento 
dias 23, 24 e 25 de dezem-
bro, sendo que o atendi-
mento no dia 26 se inicia 
às 14 horas, de 25 pacien-
tes.
Mulheres de 35 a 49 anos 

devem estar munidas de 
pedido médico, cartão 
SUS e RG. Acima de 50 
anos, apenas RG e cartão 
SUS.
Os dias 28 e 29 de dezem-
bro estão reservados para 
o atendimento das pacien-
tes convocadas.
O “Mulheres de Peito” é 
um programa da Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo e tem o objetivo de 
conscientização das mu-
lheres sobre a importância 
da realização do exame, 
assim como a facilidade 
de acesso, através da dis-
pensa do pedido médico, 
facilidade de agendamen-
to e garantia do tratamento 
logo após a confirmação 
do diagnóstico.
A Organização Mun-
dial da Saúde estima que 
no mundo ocorram cer-

ca de 1.050.000 casos 
de câncer de mama por 
ano. É o tipo de câncer  
que mais incide sobre a 
população feminina. Nas 
mulheres, é a causa mais 
frequente de morte por 
câncer.
As causas do câncer de 
mama não são totalmente 
conhecidas, mas sabe-se 
que a doença e multifa-
torial e depende de uma 
complexa combinação de 
fatores. A idade é o prin-
cipal fator de risco, que 
aumenta a partir dos 35 
anos em alguns grupos. 
As mulheres que têm entre 
50 e 70 anos são as mais 
propensas, por isso as po-
líticas de rastreamento, ba-
seadas nas recomendações 
da OMS são prioritaria-
mente focadas nessa faixa 
etária. 


