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A GAzetA dos Municípios

Tremembé estuda
implantação de um

viveiro de soltura de 
animais no município

Profissionais da
Semelp participam

de atualização
em Pindamonhangaba

Alunos do Guri são
recepcionados com

recreação da Semelp
em Pindamonhangaba

Prefeitura instala
câmeras de segurança 
no Shopping Popular 

de Taubaté

Na manhã desta sexta-fei-
ra (10) na sala de reuniões 
da Prefeitura aconteceu 
uma reunião muito inte-
ressante provocada pela 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente para im-
plantação de um viveiro de 
soltura de animais no Mu-
nicípio.
A Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, rece-
beu o Analista Ambiental 
Daniel Porto de Noguei-

Professores e gestores da 
Semelp - Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e La-
zer de Pindamonhangaba 
- participaram, no sábado 
(11), de uma atualização 
profissional, na capital 
paulista.
A formação teve como 

Na última semana, a Se-
melp - Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba - re-
alizou tardes de recreação 
com os alunos do Projeto 
Guri, pólos de Moreira 
César e do Araretama. A 
solicitação foi do próprio 

A Prefeitura de Taubaté 
anuncia a instalação de câ-
meras de monitoramento 
no Shopping Popular com 
o objetivo de garantir se-
gurança tanto ao espaço, 
quanto aos permissioná-
rios que irão ocupar as 136 
lojas do Novo Camelódro-
mo.
Uma câmera de altíssima 

ra do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Re-
nováveis – IBAMA  para 
em parceria com o Cen-
tro de Triagem de Ani-
mais Silvestres (Cetas) de  
Lorena ( responsável pelo 
manejo dos animais sil-
vestres recebidos de ações 
fiscalizatórias, resgate e 
entrega voluntária de par-
ticulares), solicitar, apoio 
para implantação do vi-

tema “Ginástica Integrati-
va e Ginástica Funcional 
para a Terceira Idade”, e 
foi realizada na sede do 
CREF - Conselho Regio-
nal de Educação Física, 
em São Paulo. Além de 
palestra, foram realizadas 
dinâmicas e debate sobre o 

projeto, que recepcionou 
seus alunos com uma tarde 
de brincadeiras e descon-
tração.
As oficinas recreativas fo-
ram realizadas nos pólos, 
sendo no dia 8, em Mo-
reira, e no dia 9, no Ara-
retama. Entre as ações e 

resolução será instalada 
em frente ao espaço e es-
tará diretamente ligada ao 
COI (Centro de Operações 
Integradas). Outras cinco 
câmeras serão monito-
radas pela Guarda Civil 
Municipal (GCM), res-
ponsável pela proteção do 
patrimônio público, além 
de um sistema de alarme 

veiro de soltura de animais 
silvestres reabilitados em 
Tremembé.
É um projeto pioneiro 
em nossa cidade, essen-
cial para o novo rumo 
que a atual adminis-
tração municipal está  
direcionando para o Meio 
Ambiente de Tremem-
bé, uma nova abordagem, 
despertando a consciência 
ecológica de seus cida-
dãos.

assunto, complementando 
ainda mais o conhecimen-
to.
Com essa nova capaci-
tação, a Semelp investe 
também no melhor atendi-
mento para os munícipes, 
por meio de profissionais 
preparados e atualizados. 

brincadeiras, as crianças 
tiveram confecção de ba-
lagandãs, tênis de mesa, 
jogos de mesa e pena de 
pau, tudo monitorado pe-
los professores da Semelp.
Cerca de 50 crianças fo-
ram atendidas em cada 
pólo.

que será acionado em caso 
de violação do prédio, per-
mitindo um rápido atendi-
mento a ocorrência.
Os equipamentos que fa-
zem o monitoramento do 
Mercado Municipal tam-
bém darão suporte forne-
cendo imagens da lateral 
do prédio do Shopping 
Popular.
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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.

Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode ser um 
fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos ossos. Alguns 
deles merecem especial atenção, pois são componentes chaves para o processo, 
como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O cálcio está presente nos leites, 
queijos, iogurtes, brócolis, couve-manteiga, soja, tofu feijões, peixes (lambari, 
manjuba, pescada e sardinha), gergelim, sementes de chia, farinha de amaranto 
e quinua). O magnésio está presente nos cereais integrais, nas carnes, nas ole-
oginosas e nas verduras escuras. A principal fonte de vitamina D é a exposição 
ao Sol, mas na dieta é encontrada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha 
e atum), no fígado bovino, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. 
Além disso, estudos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também 
influencia positivamente a formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leites e seus derivados. Então, como 
proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar outros alimentos 
como pecados, alimento solúvel à base de soja, tofu, couve-manteiga, brócolis, 
feijões, sementes de chia, quinua, além de evitar alimentos que impedem a ab-
sorção desses minerais, como o excesso de fibras nas refeições ricas em cálcio 
e o excesso de bebidas industrializadas, como os refrigerantes. Alguns pacientes 
toleram o consumo de queijos e iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Museu de Louvre, em Paris, dian-
te de um quadro de Adão e Eva no Paraíso.
E o francês diz:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela é alta e magra, ele másculo e bem cuidado. 
Devem ser franceses!
E o inglês retruca:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios e reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro se explica:
- Discordo totalmente de vocês! Olhem bem, eles não têm roupas para vestir, não 
têm casa para morar, só têm uma maçã pra comer e ainda dizem que estão no 
Paraíso! Só podem ser brasileiros!
***
Dois amigos se encontram depois de muitos e muitos anos:
- Caramba Maurício! Como é que você vai rapaz? Que você fez da vida em todos 
esses anos?
- Ah! Vou indo Luiz. Eu casei, tive filhos, mas me separei e já foi feita até a par-
tilha dos bens.
- E as crianças? 
- Bem, o Juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu.
- E então elas ficaram com a mãe?
- Não, na verdade elas ficaram com o nosso advogado...
***
A avó pergunta pra neta:
- Netinha, como é mesmo o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer, vovó...
***
Ao ver a filha saindo pra uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora mamãe! Ou uma coisa ou outra...

Mensagens 

Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, qualquer 
que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se observar, os que estão 
acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posi-
ção de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim você 
poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E dessa 
maneira poderá ajudar melhor uns e outros.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resol-
vidos com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados 
populares. Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz 
vi um homem que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimen-
tos alheios. Os menos egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem 
injustiçados.
***
Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A 
vida, a esperança e o sucesso que estão neles, estão também com você. Com 
pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá progresso que não refluirá 
jamais. Dê a seu coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as 
forças da vida, o tempo e as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um 
sorriso. Faça uma imagem positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está 
acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega e deixamos de observar todas as coi-
sas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos estão 
tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apena olhar. É 
preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.

Pensamentos, provérbios e citações

Um defeito meu é não ver maldades nas pessoas.
Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Se quiseres prever o futuro, estude o passado.

MISCELÂNEA

Pega-Tudo reinicia programação 
em novo formato em Pinda

O “Pega-Tudo” está de 
volta e em novo formato. 
A partir do dia 20 de mar-
ço, três regiões da cidade 
receberão o programa ao 
mesmo tempo, benefician-
do pelo menos nove bair-
ros e seus moradores.
Os primeiros locais a re-
ceber as equipes da Prefei-
tura serão: Lessa, Quadra 
Coberta e Campos Maia; 
Nova Esperança, Arco-Íris 
e Araretama; e Delta, Beta 
e Campininha.
O Pega-Tudo é um progra-
ma desenvolvido pela Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria 
de Serviços Públicos, para 
fazer o recolhimento de 
entulho e lixo acumulados 
nos quintais da população. 
É considerado um gran-
de aliado da saúde, pois 

acaba com criadouros do 
mosquito Aedes aegypti e 
de animais peçonhentos, 
melhorando a qualidade 
de vida de toda a cidade.  
Neste novo formato, vá-
rias frentes estarão nas 
ruas ao mesmo tempo, am-
pliando a área de atuação 
do programa e diminuin-
do o tempo de retorno das 
equipes aos bairros.
Contudo, para o sucesso do 
Pega-Tudo, a participação 
da população é fundamen-
tal. Os moradores das ca-
sas deverão separar entu-
lho e lixo de seus quintais 
e depositar nas calçadas, 
pois a equipe não entra no 
interior das casas. Cami-
nhão, retro e funcionários 
fazem o recolhimento des-
te material, e outras equi-
pes acompanham o servi-

ço realizando a capina e 
varrição daquela região. 
Importante destacar que a 
colocação deste material 
nas calçadas pelo morador 
deverá ser feita no máximo 
24 horas antes da chegada 
da equipe do Pega-Tudo 
já que, fora da data, o mo-
rador está sujeito a multa, 
conforme os artigos 26 e 
29 da Lei 1411/74, do Có-
digo de Posturas do muni-
cípio, que afirmam que é 
expressamente proibido a 
permanência de entulho, 
lixo e material de constru-
ção nas calçadas ou vias 
públicas. A programação 
do Pega-Tudo para o pri-
meiro semestre de 2017 
já está fechada e pode ser 
consultada no link: www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 121, Termo nº 6510
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS e GA-
BRIELA PAOLICCHI ANTUNES DE SOUZA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Volta Redonda - RJ, nascido em 29 de abril de 1988, de 
profissão médico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José 
Moreira Sobrinho, nº 88, Urbanova, São José dos Campos/SP, filho de JERÕ-
NIMO PEREIRA DOS SANTOS, de 63 anos, nascido na data de 1 de março de 
1954, residente e domiciliado em Volta Redonda/RJ, natural de Volta Redonda/
RJ e de GELZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, de 65 anos, nascida na data 
de 25 de abril de 1951, residente e domiciliada em Volta Redonda/RJ, natural de 
Rio Preto/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 27 de março de 1987, 
de profissão médica, de estado civil solteira, residente e domiciliada ne Avenida 
Perimetral dos Ipês, nº 1030, Vale do Sol, nesta cidade, filha de EDI CLAUDIO 
ANTUNES DE SOUZA, de 68 anos, nascido na data de 29 de dezembro de 
1948 e de MARIA GORETI PAOLICCHI ANTUNES DE SOUZA, de 64 anos, 
nascida na data de 1 de setembro de 1952, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, 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 120, Termo nº 6509
Faço saber que pretendem se casar ÉRIC CRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS 
e LETÍCIA ALVES DOS SANTOS PEREIRA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 19 de novembro de 1995, de profis-
são autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Santa Te-
rezinha, nº 120, Vila Santo Antonio, nesta cidade, filho de ALEX SANDRO DE 
OLIVEIRA SANTOS, de 43 anos, nascido na data de 5 de dezembro de 1973, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Guaratinguetá/SP e de VI-
VIANE CRISTINA DOS SANTOS, de 40 anos, nascida na data de 25 de março 
de 1976, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 4 de março de 1998, de profissão do 
lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Crisântemos, nº 102, 
Flor do Vale, nesta cidade, filha de ANTONIO CARLOS PEREIRA, falecido em 
São Paulo/SP na data de 9 de setembro de 1998 e de MARLENE ALVES DOS 
SANTOS PEREIRA, de 62 anos, nascida na data de 20 de dezembro de 1954, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem sou-
ber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO 
BALCÃO DE EMPREGOS 

DE TAUBATÉ

CABELEIREIRA
CARPINTEIRO
ENCARREGADO DE OBRAS
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
INSTALADOR DE ALARME RESI-
DENCIAL E COMERCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
INSTALADOR DE AR CONDICIO-
NADO AUTOMOTIVO
PASSADEIRA
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
LAVADOR DE AUTOS – COM C.N.H.
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
MESTRE DE OBRAS
MANICURE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO
TORNEIRO MECÂNICO – COM EXP. 
EM SOLDA TIG
VENDEDOR INTERNO – ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL
VENDEDOR INTERNO – ÁREA DE 
SEGUROS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS:
Piso superior da Rodoviária Velha

Horário de atendimento ao público: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
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Escolas do Trabalho
de Taubaté abrem
inscrições na área

de Informática

As Escolas do Trabalho de 
Taubaté receberão durante 
o mês de março, inscrições 
para cursos profissionali-
zantes gratuitos na área de 
Informática. As 49 vagas 
disponíveis serão distribu-
ídas nas unidades Jaboti-
cabeiras II e Gurilândia.
Na Jaboticabeiras II, a ins-
crição para o curso de Ex-
cel Básico pode ser feita 
no dia 16 de março, para 
quem optar pelo horário 
das 19h às 22h; e no dia 23 
de março para quem dese-
ja estudar das 8h às 10h. 
As aulas serão ministradas 
as terças e quintas e há 12 
vagas para cada período.
Já na Gurilândia há vagas 
para os cursos de Digita-
ção e Informática Básica, 
com aulas na terça, quinta 
e sexta-feira, com início 

dia 18 de abril. A inscrição 
para o curso de Digitação, 
que oferece cinco vagas, 
ocorre dia 21 de março, 
e as aulas acontecem das 
16h às 17h. Para Informá-
tica Básica são 20 vagas 
disponíveis, para os horá-
rios das 8h30 às 11h30, e 
das 13h às 16h; e as ins-
crições serão realizadas no 
dia 22 de março.
Os cursos exigem que 
os candidatos tenham 16 
anos completos e ensino 
fundamental. A exceção é 
para Digitação, que acei-
ta a idade mínima de 14 
anos. Para frequentar os 
cursos de Excel e Infor-
mática é necessário que a 
pessoa saiba digitar.
No ato da inscrição é ne-
cessário apresentar cópias 
do RG, CPF, comprovan-

te de endereço e compro-
vante de escolaridade. As 
inscrições são encerradas, 
após o preenchimento das 
vagas.
Os cursos de Excel e In-
formática Básica são 
certificados pelo Senai e 
Digitação pela Escola do 
Trabalho.
Serviço: Escolas do Traba-
lho Jaboticabeira II Ende-
reço: Av. Arthur da Costa 
e Silva, 1.555
Telefone: (12)3622-1170
Horário de Atendimento: 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 22h.
Gurilândia
Endereço: Rua Bambi, 50
Telefone: (12) 3624-8173
Horário de Atendimento: 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h e das 13h às 
22h.

Taubaté é a 12ª melhor 
cidade do Brasil

Em 10 anos, Taubaté avan-
çou 14 posições e hoje é a 
12ª melhor cidade do Bra-
sil. Este é o resultado do 
estudo “Desafios da Ges-
tão Municipal”, desenvol-
vido pela empresa de con-
sultoria Macroplan.
Para chegar a esta conclu-
são, a consultoria analisou 
os municípios com mais 
de 266 mil habitantes em 
16 indicadores divididos 
em quatro áreas distintas: 
saúde, educação e cultura, 
segurança e saneamento e 
sustentabilidade.
Os pesos dos indicadores 
e das áreas que compõem 
o índice foram divididos 
da seguinte forma: 35,3% 
para educação e cultura; 
35,3% para saúde; 20,6% 

para infraestrutura e sus-
tentabilidade e 8,8% para 
segurança.
O ranking foi formado por 
um índice que vai de 0 a 1 
– quanto mais próximo de 
1, melhor é a condição de 
vida no local.
Em 2005, a cidade ocu-
pava a 26ª posição no 
ranking, com índi-
ce de 0,559. Em 2015,  
melhorias nos indicado-
res promoveram um sal-
to de Taubaté para a 12ª 
posição e um índice de 
0,690. De acordo com 
o estudo, Taubaté foi a  
terceira cidade que conse-
guiu maiores avanços nes-
te período.
Entre os indicadores que 
colaboraram para este de-

sempenho está a educa-
ção. Taubaté passou da 18ª 
posição em 2005 (índice 
de 0,457) para 9 ª posição 
em 2015 (índice de 0,614) 
neste quesito específico.
Infraestrutura e sustenta-
bilidade também merecem 
destaque. A cidade ocupa-
va a 34ª posição em 2005 
(índice de 0,707) e chegou 
ao 10º lugar em 2015 (ín-
dice de 0,943). Taubaté 
também é considerado o 
67º município na escala 
Brasil Transparente, com 
nota de 7,1.
O top 100 das melhores 
cidades é responsável por 
54% dos empregos for-
mais gerados (26 milhões) 
e de metade do PIB (R$ 
2,89 trilhões) do país.

Pinda realiza mais
duas audiências do 
transporte coletivo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai realizar mais 
duas audiências públicas 
para elaboração do edital 
de concorrência da con-
cessão do transporte cole-
tivo: uma no Araretama e 
outra em Moreira César.
No Araretama, o encontro 
acontece na quarta-feira 
(15), no centro comunitá-
rio Maria José Ardito Le-
rario (rua General Rui de 
Andrade Costa, 56, Jardim 
das Américas). Em Morei-
ra César, será na quinta-
feira (16), no Recinto São 
Vito. Ambas das 18 às 22 
horas.
Na última semana, a pri-
meira audiência ocorreu 
na Câmara de Vereadores 
e houve uma explanação 

da Prefeitura sobre o tema 
e grande presença de mo-
radores, que puderam opi-
nar sobre transporte e fa-
zer várias solicitações.
De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura e Pla-
nejamento, Urbano Reis 
Patto Filho, novamente o 
objetivo é coletar infor-
mações da população para 
que sejam analisadas e de-
batidas pela Comissão do 
Processo de Concorrência, 
para possível inclusão no 
edital. “Cada interessa-
do em participar deverá 
se registrar na hora e terá 
três minutos para apresen-
tar suas propostas para o 
transporte. As autoridades 
também poderão incluir 
pedidos, para que tudo 

seja estudado pela Comis-
são”, explicou.
Segundo o secretário, a 
participação popular é fun-
damental para que o muni-
cípio possa preparar um 
amplo edital, com exigên-
cias técnicas que atendam 
os anseios da população. 
“É uma grande oportuni-
dade para que os usuários 
do sistema de transporte 
público façam suas obser-
vações, sugestões e con-
tribuições. Na primeira 
audiência tivemos muita 
colaboração dos morado-
res e desta vez, em outros 
dois pontos do município, 
também esperamos um 
grande envolvimento po-
pular “, completou Urbano 
Reis Patto Filho.

Pinda conquista
medalhas no

Campeonato Estadual 
Sub 20 de Atletismo

Pindamonhangaba abriu 
o ano de competições de 
atletismo trazendo cinco 
medalhas para casa. Os 
atletas representantes da 
cidade participaram, no 
final de semana, da etapa 
regional Grande São Paulo 
/ São José dos Campos, do 
Campeonato Estadual Sub 
20 e Adulto de Atletismo. 
O evento foi realizado na 
pista de atletismo Oswal-
do Terra - Arena Caixa de 
Atletismo, em São Bernar-
do do Campo.
Os principais resultados 
que Pinda trouxe para casa 
foram com os atletas Keti-
ley Batista, Marcos Paulo 
Leal, Isabela Silva de As-
sis e Marcele Peniche.

Ketiley Batista foi prata 
nos 100 metros com bar-
reiras, conquistando índi-
ce para os Jogos Abertos 
do Interior, e ouro nos 400 
metros com barreiras.
Marcos Paulo Leal, atleta 
da categoria sub 18, levou 
o bronze nos 400 metros 
com barreiras, na catego-
ria sub 20. Isabela Silva 
de Assis foi prata nos 5000 
metros rasos e Marcele Pe-
niche foi  bronze nos 5000 
metros rasos.
De acordo com avalia-
ção do técnico da equipe, 
Luiz Gustavo Consolino, a 
participação da equipe foi 
positiva. “Essa foi a pri-
meira competição do ano, 
os atletas ainda saindo do 

período de base da prepa-
ração física, ainda tendem 
a melhorar muito no de-
correr da temporada nos 
períodos competitivos”, 
observou.
Ele explicou ainda que 
esta equipe possui vários 
objetivos, de acordo com 
a categoria, como: Jogui-
nhos da Juventude, Jogos 
Regionais, além de cam-
peonatos estaduais e bra-
sileiros, das categoria sub 
16, sub 18 e sub 20.
A próxima participa-
ção da equipe de Pin-
damonhangaba será o  
Campeonato Brasileiro 
Sub 20, entre os dias 7 e 9 
de abril, em São Bernardo 
do Campo.
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Prefeitura de Taubaté 
reabre inscrições para 
processo seletivo de 

motorista

Equipe de Ciclismo de 
Taubaté é destaque no 

Campeonato Metropolitano

Prefeitura de Pinda
retoma projeto para

fechamento e estuda 
mesanino para

feira livre

Professores municipais 
participam de palestra 
motivacional em Pinda

A Prefeitura de Taubaté 
informa que as inscrições 
para o Processo Seletivo nº 
001/2017 para a função de 
motorista estão abertas até 
o dia 19 de março, às 18h. 
As inscrições serão feitas 
somente via internet, atra-
vés do site: www.taubate.
sp.gov.br/processoseleti-
vo. As inscrições estavam 
suspensas por problemas 
técnicos na emissão de bo-
letos.
O processo é para a con-
tratação temporária de 10 
motoristas (habilitados na 
categoria D), bem como 
formação para cadastro de 
reserva pelo prazo de 180 
dias, podendo ser prorro-
gado a critério da admi-
nistração municipal, uma 
única vez, por igual perí-
odo (Lei Complementar 
361/15).
O salário é de R$ 1.350,77 
e a carga horária de 40 ho-
ras semanais. O candidato 

Marcio Bigai, ciclista 
taubateano, conquistou a 
1ª Etapa do Campeonato 
Metropolitano, na catego-
ria Elite Masculino, neste 
domingo, dia 12 de março, 
em Cubatão – SP. Além 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Ser-
viços Públicos, está  
retomando o projeto de 
fechamento lateral da área 
coberta da feira livre, loca-
lizada na Praça Eng. José 
Salgado Ribeiro, conheci-

Os professores das esco-
las municipais “Profª Ruth 
Azevedo” e “João Cesá-
rio”, localizadas respecti-
vamente nos bairros Delta 
e Feital, participaram de 
uma palestra motivacio-
nal, no dia 6 de março.
O evento foi realizado na 
escola do Delta, e a pales-
tra foi ministrada pela Fi-
sioterapeuta, Esteticista e 
pós-graduada em medici-
na chinesa, Elaine Ferrei-
ra, com o  tema “O quanto 

contratado deverá prestar 
serviços dentro do horário 
estabelecido pela adminis-
tração, diurno e noturno, 
em dias úteis ou não, em 
atendimento aos interesses 
da municipalidade.
A inscrição será efetivada 
após o pagamento da taxa 
de inscrição, nas casas 
lotéricas ou em qualquer 
agência bancária, durante 
os horários de funciona-
mento normal desses esta-
belecimentos. O valor da 
taxa de inscrição é de R$ 
20.
O pagamento da taxa de 
inscrição será realizado 
através de boleto bancá-
rio impresso. Não serão 
aceitos pagamentos de 
inscrições por meio de 
transferência bancária ou 
depósito bancário.
Ficam reservados 5% do 
número de vagas, para a 
contratação de portadores 
de necessidades especiais 

de Bigai, Valmir de Jesus 
venceu na categoria Más-
ter A e José Diógenes ficou 
com o 4º lugar na categoria 
Sênior B, ambos de Tauba-
té. A Equipe de Ciclismo 
tem o apoio da Prefeitura 

da como Praça da Liber-
dade.
Além do fechamento, 
que vai proteger os fei-
rantes e clientes das in-
tempéries, como sol,  
chuva e ventos fortes, a 
Prefeitura está iniciando 
um estudo para a constru-

somos responsáveis por 
aquilo que nós temos”.
De acordo com a profis-
sional, o objetivo do tema 
foi agregar valores na vida 
das pessoas mostrando 
numa nova abordagem 
sobre a como cada pessoa 
se relaciona com o meio e 
aquilo que cada um atrai 
para si mesmo.
Para a gestora da unida-
de, Edma Cardoso Bace-
lar Silva, a palestra pode 
oportunizar um momento 

(Lei Complementar Muni-
cipal nº 001/90, e do De-
creto Federal nº 3.298/99). 
Haverá perícia médica de 
acordo com a legislação 
vigente, conforme estabe-
lecido no Item 3.9 do edi-
tal.
O processo seletivo será 
realizado em etapa única, 
através da aplicação de 
uma prova prática. A pro-
va visa aferir a capacida-
de funcional e situação do 
candidato às exigências e 
ao desempenho eficiente 
das atividades do cargo.
A avaliação será realizada 
em Taubaté, às 8h, com 
abertura dos portões às 
7h20 e fechamento dos 
portões, às 07h45h em 
dias a serem divulgados 
pela administração.
O edital completo também 
está disponível no endere-
ço eletrônico: www.tauba-
te.sp.gov.br/processosele-
tivo.

e é patrocinada por Arroz 
e Feijão Tarumã, Grupo 
Saud, Comevap, Hospital 
Dia Ubarana, JL Indústria 
de Peças Técnicas, Colé-
gio Cotet, Mauro Ribeiro 
Sports e Spiuk.

ção de um mesanino na-
quela área.
Com esse mesanino, o lo-
cal da feira ganhará mais 
um pavimento, pratica-
mente duplicando o espa-
ço da feira livre existente 
hoje, dentro da área cober-
ta.

reflexivo para equipe do-
cente.
Os professores aprovaram 
a iniciativa. “A palestra 
foi muito rica e gratifi-
cante”, disse a professora 
Silvia. “Achei muito in-
teressante e pertinente a  
palestra com a fisiotera-
peuta Elaine, pois hoje 
vivemos em uma rotina 
tão desgastante que esque-
cemos de nós mesmos”, 
completou a professora 
Ana Paula.

EM SANTO ANTÔNIO
DO PINHAL


