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A GAzetA dos Municípios

Mobilidade Urbana
testa conversão em 

cruzamento em Taubaté

Meninas da Ginástica 
Artística de Pinda

participam da última 
competição do ano

Nadador de Pinda
conquista medalhas
no Torneio Regional

Mirim e Infantil

Taubaté promove XIV 
Paralimpíadas

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
realiza esta semana testes 
viários no cruzamento da 
avenida Faria Lima com 
a avenida  dos Bandeiran-
tes, próximo à Rodoviária 
Nova, na saída do túnel.
Os veículos que vêm da 
parte alta da cidade ou da 
via Dutra e passam pelo 

A equipe de base da Ginás-
tica Artística da Semelp 
participou da sua última 
competição do ano neste 
sábado (11), a IV Etapa 
Troféu Liga em America-
na. O objetivo da compe-
tição foi avaliar o trabalho 
realizado com as equipes 
de base ao longo do ano.
Entre as ginastas que se 
destacaram na categoria 
sub 10 estão Ana Clara 
Usier, Carolina Marcon-
des e Eduarda Vitor. Já na 
categoria sub 11 estão as 

No último sábado(11), a 
equipe da Semelp esteve 
em Santo André, dispu-
tando o Torneio Regional 
Mirim e Infantil 8° região.

A 14ª edição das Paralim-
píadas de Taubaté aconte-
ce na próxima semana, de 
20 a 24 de novembro. A 
cerimônia de abertura está 
prevista para as 8h30 do 
dia 20 na EMEEIF Madre 
Cecília, seguida da prova 
de capoeira agilidade para 
cadeirantes.
A EMEEIF Madre Cecília 
vai sediar todas as provas. 
Além da entidade, também 
participam da competi-
ção a Apae Taubaté, Apae 
Pindamonhangaba, Apae 
Caçapava, Apae Guara-
tinguetá, Assid Taubaté, 
EMEF Edmir Viana de 
Moura (Caçapava), CEEP 
de Tremembé e Centro de 
Convivência Taubaté.
O intuito é integrar as es-
colas de educação espe-
cial da região, promoven-
do as potencialidades dos 
alunos, além de chamar a 
atenção de toda socieda-
de para a necessidade de 
ações inclusivas, sejam 
elas esportivas, culturais 

túnel poderão acessar a 
rodovia sentido São Paulo 
ou fazer o retorno para o 
próprio túnel, sem a neces-
sidade de ir até o próximo 
semáforo. Hoje essas con-
versões na altura do túnel 
são proibidas.
Para isto, serão realizadas 
alterações no tempo do 
semáforo e na sinalização 

atletas Brunna Queiroz, 
Maria Clara Hirata e Vi-
tória Marano. Todas con-
quistaram o primeiro lu-
gar no individual geral em 
suas categorias.
Entre as cidades parti-
cipantes estavam Pinda, 
Hortolândia, Jundiaí, San-
ta Gertrudes e Americana.
A equipe de Pinda foi 
formada por: Ana Clara 
Usier, Carolina Marcon-
des, Eduarda Vitor, Maria 
Clara Barbosa, Thaina Vi-
lela, Lyvia Queiroz, Luí-

O nadador José Guilherme 
conquistou boa colocação. 
Ele ficou em 1° lugar nos 
50 metros borboleta com o 
tempo 40”00 (40”65), ga-

ou sociais.
Serão realizadas as provas 
convencionais: atletismo, 
natação, tênis de mesa, 
queimada, dama, dominó, 
capoeira e futsal, e tam-
bém provas adaptadas das 
modalidades já conheci-
das, para os atletas com 
maior comprometimento 
intelectual e/ ou motor: 
atletismo (prova de agi-
lidade para cadeirantes e 
andantes com e sem an-
dador), basquete (prova 
de arremesso, condução 
de bola e prova em equi-
pe), futsal (chute ao gol 
sem goleiro do meio da 
quadra, com goleiro e com 
dificuldade), natação (pro-
vas com material de apoio
-prancha e outros) e vôlei 
(câmbio).
No dia 24, às 8h30, acon-
tece a corrida de rua, a 
tradicional maratona e em 
seguida a cerimônia de en-
cerramento.
Cronograma – XIV Para-
limpíadas de Taubaté:

viária. Agentes de trânsi-
to permanecerão no local 
para orientação dos moto-
ristas.
Os testes acontecem du-
rante toda a semana. Caso 
a Secretaria de Mobilidade 
Urbana avalie que a alte-
ração melhorou a fluidez 
no tráfego local, ela será 
mantida.

sa Santos, Maria Eduarda 
Ayala, Ana Luiza Koide, 
Isabela Almeida, Maria 
Fernanda Veigar , Maria 
Eduarda Teixeira, Letícia 
de Sá, Beatriz Belfi, Ma-
nuella Rodrigues, Flora 
Devide , Laura Santos, 
Vitória Morano, Brenda 
da Silva, Brunna Queiroz, 
Maria Clara Hirata, o trei-
nador Marcelo Ronconi e 
assistentes Alowany Tsu-
bota e Suelen Teixeira.

rantiu também a 2° colo-
cação nos 50 metros livre 
com 35”10 (36”21) e o 2° 
lugar nos 50 metros peito 
com 47”82 (49”30).

Dia 20/11 – Segunda-feira
8h30 – Cerimônia de 
Abertura / Capoeira
13h30 – Agilidade
Dia 21/11 – Terça-feira
8h30 – Atletismo
13h30 – Natação e Tênis 
de Mesa
Dia 22/11 – Quarta-feira
8h30 – Basquete e Quei-
mada
13h30 – Vôlei, Dominó e 
Dama
Dia 23/11 – Quinta-feira
8h30 – Futsal Masculino 
A, B e C
13h30 – Futsal Habilida-
des (Fem./Masc.) e Futsal 
Feminino
Dia 24/11 Sexta-feira
8h30 – Corrida de Rua e 
Maratona
Encerramento
SERVIÇO:
Evento: XIV Paralimpía-
das de Taubaté
Local: EMEEEIF Madre 
Cecília
Endereço: Avenida Fran-
cisco Alves Monteiro, s/nº 
Novo Horizonte
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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

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento in-
ventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou 
pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí 
mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir 
o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem 
mais relaxados pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso es-
tar sempre alerta a possíveis situações de risco, evitando desta forma os 
acidentes domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade 
de brincar e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro 
para que eles possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no 
banheiro nem próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou 
redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, 
proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpe-
za, objetos cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e 
um laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça 
humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa pa-
lavra seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais 
construíram o Titanic. 
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de 
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mes-
mos. Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos 
que dar nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão 
no futuro. Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma for-
ma parte dela e ter dado a sua contribuição.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas. 

RESENHA
O PODER DE SER VOCÊ

Título do livro: O Poder de Ser Voçê
Autor: Alexandre Slivnik
Número de páginas: 160
Editora: Gente
Sinopse: Busca da Felicidade Profissional
O livro “O Poder de Ser Você” trata de dois assuntos muito buscados hoje por todos 
e principalmente por administradores que são a Felicidade Profissional e ao bem 
estar que as empresas promovem ou deveriam promover aos seus colaboradores.
O autor cita que todos deveríamos ser felizes no trabalho  e se mostra adepto da “fi-
losofia Disney” o que me agrada muito pelo modo como tratam seus colaboradores. 
Quanto a segunda questão proposta como as empresas deveriam tratar seu colabo-
radores o autor dá vários exemplos de empresas que são altamente engajadas com 
este proposito, fazendo disto até mesmo um diferencial competitivo para manter 
seus talentos, aumentando a produtividade dos colaboradores.

MARCO AURÉLIO PASCHOAL ORLANDI
ACADÊMICO UNIV. ANHANGUERA

15 de Novembro - Dia da Proclamação da República

No dia 15 de novembro celebra-se o dia da Proclamação da República, processo 
articulado por civis republicanos, militares, abolicionistas e outros grupos interes-
sados no fim da monarquia.
A Proclamação da República Brasileira ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, na 
cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. É por isso que, nesse dia, cele-
bra-se esse acontecimento, sendo decretado feriado em todo o território nacional. O 
processo de instauração do regime republicano no Brasil teve como antecedentes: 
as várias crises institucionais que o reinado de Dom Pedro II sofreu ao longo das 
décadas de 1870 e 1880 e as manifestações ideológicas que permearam esse mesmo 
período.
A estrutura do poder imperial, que possuía um caráter centralizador, não permitia 
que as províncias tivessem autonomia – fato que desagradava elites regionais, como 
a dos fazendeiros do oeste paulista. Estes últimos também ficaram insatisfeitos com 
a abolição da escravatura, que ocorreu no ano de 1888, pois não foram indeniza-
dos pelo império. Além disso, havia insatisfação também entre os militares, que 
almejavam, em grande parte, imbuídos de ideais positivistas e republicanos, uma 
república autoritária e modernizadora.
Havia também o grupo dos civis defensores do republicanismo e do abolicionismo, 
notável em suas ferrenhas críticas à estrutura do poder imperial. Nomes como os 
dos jornalistas Quintino Bocaiuva e Silva Jardim destacaram-se nesse processo. 
Esse último caracterizou-se por uma postura mais radical e revolucionária, enquan-
to o primeiro procurou articular os vários interessados na derrubada do Império 
com o objetivo de fazer uma transição o menos violenta possível. Vale ressaltar que 
o movimento abolicionista não se restringia e nem estava vinculado direntamente a 
ideias republicanos. Grande parte dos abolicionistas apoiavam o Império e, diga-se 
de passagem, foi o próprio império que gradativamente estruturou as medidas abo-
licionistas, que culmiram com a Lei Áurea, em 1888.
Bocaiuva, ao lado de outro jornalista republicano, Aristides Lobo, foi, então, um 
dos principais responsáveis pela união dos interesses que almejavam o fim do rei-
nado de Pedro II, tanto de militares e fazendeiros quanto de revolucionários repu-
blicanos. Em meados de 1889, após os membros republicanos do Parlamento terem 
rejeitado as propostas reformistas de Pedro II, que pretendia conservar-se no poder, 
Bocaiuva e Aristides Lobo começaram suas articulações e, em novembro, associa-
ram-se ao Marechal Deodoro da Fonseca, principal chefe do exército brasileiro, e 
prepararam o golpe que foi dado no dia 15.
Após a Proclamação da República, Deodoro confeccionou uma notificação que foi 
encaminhada à família real, cujo conteúdo ordenava a saída do imperador e sua 
família do país. O processo da passagem do Império à República já foi largamen-
te estudado por historiadores, desde o fim do século XIX até os dias de hoje. O 
impacto desse evento na época está bem documentado e revela o caráter de quase 
incredulidade da maior parte da população, princialmente da capital à época, Rio 
de Janeiro, que viu, em poucos dias, o ocaso do Império, como pode ser observado 
neste relato do jornal carioca Novidades:
“Todo o movimento social da cidade acha-se paralisado. O comércio em grande 
parte fechou as portas. As ruas mais frequentadas estão desertas; raros transeun-
tes passam, apressados, como perseguidos. […] O serviço de bondes é feito com 
grande irregularidade; há longos intervalos no trânsito dos carros, que chegam aos 
pontos de estação aos grupos de cinco e seis. […] O pânico anda no ar e nas cons-
ciências.” (Novidades [jornal]. Rio de Janeiro, 15 nov. 1889)

Por Me. Cláudio Fernandes



página 3A GAzetA dos Municípios15 de novembro de 2017

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 206, Termo nº 6680
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME MORAES CÉ e LUIZA DE 
SOUZA PENQUES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Caçapava 
- SP, nascido em 16 de novembro de 1992, de profissão progamador, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Vitória Régia, nº 339, Resi-
dencial Flor do Vale, nesta cidade, filho de VALDENEI CÉ, de 56 anos, natural 
de Pouso Redondo/SC, nascido na data de 9 de abril de 1961 e de MARIA AU-
XILIADORA BATALHA DE MORAES CÉ, de 51 anos, natural de Lages/SC, 
nascida na data de 4 de setembro de 1966, ambos residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP. Ela é natural de São José dos Campos - SP, nascida em 4 de agosto 
de 1995, de profissão empresária, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua José Lourenço da Silva, nº 71, Terras de Benvirá, nesta cidade, filha de 
VALDIR PENQUES, de 52 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 
14 de dezembro de 1964 e de ANGELA MARIA DE SOUZA PENQUES, de 53 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 27 de abril de 1964, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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 205, Termo nº 6679
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL NICOLAS SANTOS SILVA 
CARDOSO e ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA, 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 31 de março de 1991, 
de profissão mecânico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na 
Rua Esperança, nº 322, Nova Vida, Chacara Canaã, nesta cidade, filho de CAR-
LOS ROBERTO CARDOSO, de 55 anos, nascido na data de 1 de julho de 1962 
e de ANA MARIA DOS SANTOS SILVA CARDOSO, de 50 anos, nascida na 
data de 17 de julho de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 12 de 
setembro de 1980, de profissão faxineira, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de DELCIO DE SOUZA, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Silvestre Ferraz/MG e de 
MARIA APARECIDA DE SOUZA, de 57 anos, nascida na data de 16 de setem-
bro 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. 

O QUE É TUBERCULOSE?
É uma doença causada por 
uma bactéria que ataca prin-
cipalmente os pulmões, mas 
pode também ocorrer em 
outras partes do corpo, como 
ossos, rins e meninges (as 
Membranas que envolvem o 
cérebro).
COMO SE PREVINE A TU-
BERCULOSE?
Evite ambientes fechados e 
mal ventilados, pois favore-
cem a transmissão da doença. 
A vacina BCG, obrigatória 
para menores de um ano, só 
protege as crianças contra as 
formas mais graves da doen-
ça. Adultos não são protegi-
dos por essa vacina.
COMO SE TRATA A TU-
BERCULOSE?
Após o diagnóstico na uni-
dade de saúde, o tratamento 
deve ser feito o quanto antes 
e por um período mínimo de 
seis meses, diariamente e sem 
nenhuma interrupção, mes-
mo com o desaparecimento 
dos sintomas. O tratamento 
só termina quando o médico 
confirmar a cura por meio de 
exames.
COMO SE PEGA A TUBER-
CULOSE?
A tuberculose é transmitida 
de pessoa a pessoa. Ao espir-
rar, tossir ou falar, o doente 
com tuberculose nos pulmões 
espalha no ar bactérias que 
podem ser aspiradas por ou-
tras pessoas.
COMO SE SABE SE AL-
GUÉM ESTÁ COM TU-
BERCULOSE?
Se você está com tosse por 
mais de três semanas, acom-
panhada ou não de febre no 
fim do dia, suor noturno, fal-
ta de apetite, perda de peso, 
cansaço ou dor no peito, pode 
ser tuberculose.
ONDE PROCURAR ATEN-
DIMENTO?
Procure uma unidade de saú-
de mais próxima de sua resi-
dência.
 NÃO ESQUEÇA
Tosse por mais de três se-
manas, com ou sem catarro, 
pode ser tuberculose.
A tuberculose tem cura, des-
de que tratada adequadamen-
te e por um período mínimo 
de seis meses.
O tratamento NÃO deve ser 
abandonado, mesmo com o 
desaparecimento dos sinto-
mas.
Compartilhar talheres, copos, 
toalhas ou banheiros Não 
transmite tuberculose. Beijos 
e abraços também não.
Se estiver tossindo a mais de 
2 semanas, procure imedia-
tamente a unidade de saúde 
mais próxima.

Ginástica Rítmica
participa da segunda 

Fase da Copa São Paulo

Saúde realiza campanha de 
prevenção à Tuberculose

em Tremembé

A equipe de Ginástica Rít-
mica da Semelp participou 
no último sábado (11) da 
Copa São Paulo – Segun-

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza neste mês de 
novembro a “Campanha 
de Combate a Tuberculo-
se” no Centro de Saúde e 

da Fase, realizada em Su-
zano. Foram disputadas as 
categorias: infantil, pré- 
infantil e baby. Da equipe 

em todas as unidades de 
ESF, das 08 às 11h e das 
13h às 16h, com palestras 
sobre o tema e realização 
de exames para as pessoas 

de Pindamonhangaba, a 
ginasta Nicoli foi destaque 
na categoria Baby e con-
quistou o 1° lugar.

com sintomas O objetivo é 
alertar a população sobre 
os sintomas da doença e o 
tratamento gratuito ofere-
cido pelo SUS.

CCZ promove mutirão 
de castrações

em Taubaté

Taubaté mantém serviços 
básicos no feriado da

Proclamação da República

O CCZ (Centro de Contro-
le de Zoonoses) de Tauba-
té promove na próxima 
quarta-feira, dia 15 de 
novembro, um mutirão de 
castrações no bairro Chá-
cara Ingrid.
O mutirão será realizado 
das 8h às 17h na escola 
Professor Ciniro Mathias 

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente na próxima 
quarta-feira, dia 15 de no-
vembro, em razão do fe-
riado do dia da Proclama-
ção da República.
Não haverá expediente nos 
PEVs (Pontos de Entrega 
Voluntária). As coletas de 
lixo domiciliar e seletiva 
acontecerão normalmente. 
Os serviços essenciais à 
população serão mantidos:
* Pronto Socorro Munici-

Bueno. A previsão é que 
sejam realizados 30 pro-
cedimentos durante o pe-
ríodo. As castrações foram 
previamente agendadas. 
Este é o segundo mutirão 
realizado neste ano. Em 
28 de outubro, 35 animais 
passaram pelos procedi-
mentos na região do Pi-

pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;

nheirinho.
O próximo mutirão está 
previsto para ocorrer no 
dia 25 de novembro no 
Cataguá, em local ainda 
a ser definido. Mais infor-
mações sobre os mutirões 
do CCZ podem ser obti-
das por meio do  telefone 
5704-8048.

* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Mercado Municipal – 
das 6h às 13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).
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Prefeitura e Unitau
realizam workshop 

“Agenda Positiva da 
Bacia do Rio Una”

Basquete feminino de 
Pinda é campeão

da Copa São Paulo

Votação para Esporte 
do Bem termina dia 15
em Pindamonhangaba

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté e a Uni-
tau realizarão, em parce-
ria, o workshop “Agenda 
Positiva da Bacia do Rio 
Una”, no dia 14 de no-
vembro (terça-feira), das 
8h às 17h no auditório do 
Departamento de Ciências 
Agrárias.
Trata-se de uma oportuni-
dade para expor e dialogar 
com a sociedade civil e 
órgãos públicos sobre os 
principais problemas da 
bacia, sua situação atual e 
busca de soluções a curto, 
médio e longo prazos.
Segundo a programação, 
no período da manhã, às 
8h o público fará o cre-
denciamento, às 9h técni-

A equipe feminina de Bas-
quetebol de Pinda foi até a 
cidade de Presidente Pru-
dente na última semana 
para a disputa da Final Es-
tadual da 7ª Copa São Pau-
lo da modalidade e sagrou-
se campeã da competição.
O evento é organizado pela 
Secretaria de Esportes, La-
zer e Juventude do Estado 
de São Paulo e envolve os 
melhores times de atletas 
não federados do estado, 
na categoria Sub 16 anos. 
A equipe Pindense con-
quistou o título invicta. 
Ganhou dois jogos na pri-

O projeto social Esporte 
do Bem, de Pindamonhan-
gaba, foi um dos vencedo-
res da 6º edição do Prêmio 
Acolher, promovido pela 
Natura. A iniciativa da 
empresa revela o proje-
to de oito consultoras de 
beleza Natura e dois de 
consumidores nos temas: 
Educação, Meio Ambien-
te, Arte e Cultura e Tema 
Livre e os premia com R$ 
10 mil reais cada. Agora, 
os projetos estão concor-
rendo a um prêmio susten-
tabilidade com um adicio-

cos da Universidade farão 
a explanação “Bacia do 
Rio Una : Contribuições 
do Conhecimento Cientí-
fico,” na sequência às 10h 
o Secretário Municipal 
Paulo Fortes comandará 
a apresentação “O Po-
der Público Municipal de 
Taubaté e a Bacia do Rio 
Una.
Às 10h50 acontece uma 
conversa entre os parti-
cipantes e às 11h20 serão 
formados quatro grupos de 
trabalho para a elaboração 
de um projeto executivo 
com os temas: desassore-
amento e macrodrenagem, 
composição florestal, con-
trole de erosão de estradas 
rurais e produção agrícola 

meira fase, dos municípios 
de Barretos e Paraguaçu 
Paulista, venceu Ribeirão 
Preto nas quartas de final, 
realizou um jogo muito 
forte na semifinal, contra a 
cidade de Franca, quando 
perdendo de 17 pontos até 
o final do segundo quar-
to, conseguiu se superar e 
virar o placar, alcançando 
a vitória e a classificação 
para a final.
A final foi disputada con-
tra a cidade de Birigui, no 
Ginásio do SESI, em Pre-
sidente Prudente. No tem-
po normal, o placar ter-

nal de R$ 5 mil reais em 
uma votação online que 
irá até o dia 15 de novem-
bro. Para participar, basta 
acessar o link: http://vo-
tacaoacolher.com.br/vote/
meio-ambiente/esporte-
do-bem-4 e votar quantas 
vezes quiser.
“Concorremos com quase 
400 outros projetos e pas-
samos por seleção, depois 
um desafio, uma entrevista 
e assim, fomos contempla-
dos. Agora estamos con-
correndo ao prêmio adi-
cional de meio ambiente, 

e uso do solo.
As atividades serão reto-
madas as 13h30 com re-
flexão nos grupos que irão 
se apresentar às 15h30. 
Está prevista para às 17h a 
Agenda Positiva.
Os interessados devem se 
inscrever no endereço uni-
tau.br.
Serviço
Workshop “Agenda Posi-
tiva da Bacia do Rio Una”
Local: Auditório do De-
partamento de Ciência 
Agrárias da UNITAU
Endereço: Estrada Muni-
cipal Dr. José Luis Cem-
branelli, 5000
Dia: 14 de novembro de 
2017 (terça-feira)
Hora: das 8h às 17h

minou empatado e foram 
necessárias três prorroga-
ções para que o resultado 
fosse definindo, quando 
as meninas de Pinda con-
seguiram, enfim, abrir 4 
pontos de vantagem, ven-
cendo o jogo por 37x33 e 
conquistando o título.
A equipe Pindense foi co-
mandada pelo Professor 
Luis Paulo Bondioli, auxi-
liada pela Professora Bru-
na Muassab. Atletas: Ana 
Beatriz, Bárbara, Brenda, 
Gabriela, Lara, Letícia, 
Lívia, Natasha, Samyra, 
Suelen, Tamara e Victória.

concorremos diretamente 
com outro projeto de Mi-
nas e precisamos do voto 
de todos, para trazer para 
Pinda mais esta conquis-
ta”, explicou a gestora de 
atividades esportivas da 
Semelp e autora do projeto 
vencedor, Priscila Mateus.
Todo o valor adquirido 
com a premiação será re-
vertido em investimentos 
para as próprias crianças 
da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
de Pindamonhangaba) 
atendidas pelo projeto. Prefeitura de Taubaté 

abre Processo
Seletivo para

contratação de
professores eventuais

A Prefeitura de Taubaté 
vai realizar Processo Se-
letivo para contratação de 
professores eventuais na 
Educação Básica e Edu-
cação Profissional e Tec-
nológica. As inscrições 
acontecem a partir das 12h 
desta segunda-feira, 13 de 
novembro e vão até às 12h 
do dia 4 de dezembro. A 
taxa de inscrição é de R$ 
15,65 e os interessados po-
dem acessar a ficha e o edi-
tal completo no link dispo-

nível no site www.taubate.
sp.gov.br ou no endereço 
da empresa realizadora do 
processo seletivo, www.
institutoexcelenciapr.com.
br. Estão abertas vagas 
para: Professor Eventual 
Educação Infantil; Pro-
fessor Eventual I; Pro-
fessor Eventual III: Arte, 
Artes Visuais/Plásticas, 
Ciências, Dança, Educa-
ção Especial – DM, Edu-
cação Física, Geografia, 
História, Língua Inglesa, 

Língua Portuguesa, Ma-
temática, Música/Canto, 
Teatro; Professor Eventual 
não habilitado e Professor 
Eventual III para todas as 
disciplinas não habilitado.
Os profissionais serão con-
tratados para substituição 
de falta-aula nas unidades 
de ensino da rede munici-
pal de acordo com as ne-
cessidades da Secretaria 
de Educação. As funções 
tem  valor de hora/aula de 
R$ 16,36 e R$ 22,90.



página 5A GAzetA dos Municípios15 de novembro de 2017

Relação de Vagas – Balcão
de Empregos de Taubaté

OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
MECÂNICO DE CAMINHÃO – COM EXPERIÊN-
CIA
MECÂNICO DE AUTOS – COM EXPERIÊNCIA
DEPILADORA
MANICURE
COZINHEIRO – COM EXP. EM REDE HOTELEIRA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL – COM EXPERI-
ÊNCIA
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO I – 
(PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA)- 
URGENTE
GARÇONETE – COM EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
AJUDANTE DE PADEIRO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SUPORTE EM MECÂNICA – EXP. EM MECÂNICA 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOS
FARMACÊUTICO OU ENFERMEIRA(o) –
AUXILIAR CONTÁBIL
VENDEDOR EXTERNO
PROMOTORA DE VENDAS
ALINHADOR DE AUTOS
FISCAL DE OBRAS
LAVADOR DE AUTOS
JARDINEIRO
TRATORISTA
ASSISTENTE DE MERCHANDISING – COM EXP. 
EM CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO VISUAL
OPERADORA DE TELEMARKETING – COM EXP. 
EM VENDAS
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – COM EXPERI-
ÊNCIA
OPERADORA DE TELEMARKETING
COZINHEIRO(A) COMERCIAL
ACABADOR DE MÁRMORE – COM URGÊNCIA
COSTUREIRA – MODISTA – URGENTE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO

* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 15h
Horário para emissão de Carteira de Trabalho: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com

Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da 
Cultura apresentam o espetáculo “Se Meu Casaco 
Voasse” dia 18 de novembro, às 16h00 na Praça 

Oswaldo Cruz. 
O espetáculo é uma co-produção da Cia do Liquidifi-
cador com o Núcleo Anïs. Contemplado pelo PRO-
AC -SP 2016, utiliza as linguagens de circo, teatro 
e dança para contar a história da menina Pupa, que 

passa por diversas aventuras para conseguir se livrar 
dos seus medos.

Não vai perder hein !!! 
EVENTO GRATUITO - Classificação indicativa: 

Livre.
Direção: Fábio Spila I Interpretes: Fernanda Maria-
no e Veronica Rossetto Piccini I Cenário e Figurino: 

Henrique Athayde I Trilha Sonora: Murilo Dias I 
Identidade Visual: Socci Comunicação

Apoio: Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
São Luiz do Paraitinga

Ação “Novembro Azul” 
acontece na Praça da 

Bandeira na sexta-feira 
em Caçapava
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Compareça ao cartório eleitoral de São Luiz do Pa-
raitinga para fazer o recadastramento eleitoral com 

biometria obrigatório.

Todos os eleitores deverão comparecer pessoalmente 
no Cartório Eleitoral levando:

Título de eleitor;

Documento de identidade;

Comprovante de residência (conta de luz, água, 
telefone).

O Cartório Eleitoral de São Luiz do Paraitinga infor-
ma que até o dia 27 de março de 2018 será realizado 
o recadastramento biométrico obrigatório de todos 

os eleitores.

O eleitor que não comparecer até o prazo informado 
terá seu título eleitoral cancelado. Faça já seu reca-

dastramento.

Não deixe para última hora, evite filas!

Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira 
das 12:00 às 17:00.

A partir do dia 19 de novembro, a bola vai rolar no 
estádio municipal para a categoria: Veteranos. 
Benfica / Cruzeirinho / São Caetano / Selado 
 disputam o título do Campeonato Luizense  

de Futebol - Veteranos 2017.
Boa sorte a todas equipes e que sempre prevaleça o 

respeito e o espírito esportivo. As finais serão  
realizadas no dia 10 de dezembro. Prestigie!

Prefeitura de Ilhabela abre 141 vagas para processo seletivo de professores
A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de 
Educação, lançou o edital 02/2017, no último sábado, 
11, para o preenchimento de 141 vagas de professores 
em diversas disciplinas. As inscrições podem ser rea-
lizadas até o dia 27, exclusivamente pela internet, no 
endereço eletrônico www.institutomais.org.br.
A rede municipal de ensino conta hoje com mais de 
500 professores, que ministram aulas em 28 escolas 

na área urbana e oito unidades nas comunidades tra-
dicionais caiçaras, atendendo mais de seis mil alunos.
“A Educação é uma das nossas principais preocupa-
ções, por isso, precisamos garantir que não faltem 
professores para suprir toda a nossa demanda e não 
prejudicar os nossos alunos com a falta de docentes”, 
disse o prefeito, Márcio Tenório.
A previsão é que as provas ocorram nos dias 16 e 17 

de dezembro. “Este ano o edital possui um diferencial: 
a seleção de professores de apoio, nas disciplinas de 
educação física, artes e acompanhamento pedagógico 
para o atendimento específico nas escolas de período 
integral”, explicou a secretária da pasta, Yeda Lopes.
O edital completo está disponível no site da Prefeitu-
ra de Ilhabela https://goo.gl/6eZiC3 e no site do Insti-
tuto Mais https://goo.gl/LvXanL.
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Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social 
de São Luiz do Paraitinga em parceria com o Senai e 
o Senac está oferecendo oportunidades para capaci-

tação e cursos livres gratuitos.
As inscrições devem ser feitas no CRAS - Centro de 

Referência de Assistência Social. 
O Público Alvo são as famílias beneficiárias dos pro-
gramas sociais de transferência de renda: Programa 
Federal Bolsa Família, Programa Federal Criança 

Feliz, Programa Estadual Renda Cidadã, Programa 
Estadual Ação jovem e população em situação de 

vulnerabilidades sociais.
Maiores informações diretamente no CRAS que fica 
na Via de Acesso Dr. Renato Aguiar, 148 – ao lado 
do pátio da Prefeitura. Telefone: (12) 3671-2198

 CURSOS PUFF’S DE PNEUS 
Produção de Puff’s em pneus usados e materiais de 
artesanato, criando peças para decoração gerando 

renda.
Idade mínima de 16 anos

Ensino Fundamental Completo
Carga Horária: 12h

Vagas disponíveis: 15
 PROGRAMA IDOSOS NA CONTEMPORANEI-

DADE 
Contribuição para o empoderamento da pessoa 

Idosa, a partir da compreensão dos seus direitos e 
do processo de envelhecimento ativo, saudável e 

com dignidade, a modo promover o reconhecimento 
da importância da construção da identidade social 

através de reflexões acerca da vida própria através de 
oficinas de teatro e jogos.
Idade mínima de 60 anos

Carga Horária 12 h
vagas 30

 CUIDADOR INFANTIL
Formação voltado para as mães do Programa Crian-

ça Feliz, contendo as seguintes programação:
A reorganização dos papéis Familiares;

Estatuto da Criança;
Aleitamento Materno;

A fase Inicial da Adaptação;
Especificidades da vida do Bebê;

Sintomas e doenças mais frequentes de 0 a 6 anos;
Noções de Primeiros Socorros.

Carga Horária: 40h
Vagas: 25

 A ARTE DE BEM SERVIR
Formação para executar técnicas de serviço em 

alimentos e bebidas de acordo com as regras de cada 
modalidade.

Serviço de alimentos e bebidas em eventos;
Modalidades de regras de serviço;

Banquetes e Jantares Formais, Coquetéis;
Jantares/ almoços de negócios (casamentos, aniver-

sários, bodas),
Materiais de sala/salão: móveis, enxovais, pratarias, 

louças...
Idade mínima 18 anos

Ensino Fundamental Completo
Carga Horária 15h 

vagas 25
Cursos oferecidos pelo SENAC
 AUXILIAR DE ELETRICISTA

Capacidades Técnicas:
Montar circuitos em série e aparelho;

Emendar condutores elétricos;
Utilizar ferramentas da área;

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas.
Aplicar normas e procedimentos de segurança e 

saúde;
Raciocínio Lógico;

Organização.
Idade mínima de 18 anos

Ter concluído a 5ª sério do Ensino Fundamental
Carga Horária 40 h Vagas: 15
Curso oferecido pelo SENAI:
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