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A GAzetA dos Municípios

Projeto Prazeres do Vale exibe 
documentários no Parque da 

Moçota em Caçapava

CRAS Bagé realiza
palestra sobre Novembro 

Azul em Taubaté

Museu abre Mostra
“Aspectos da Cultura 

Afro Brasileira”

Alunos da rede pública
participam de palestra sobre 
prevenção e atenção à saúde 

em Caçapava

O Centro de Educação 
Ambiental Parque Ecoló-
gico da Moçota recebeu 
ontem (15) o “Projeto 
Saberes do Vale: Cultu-
ra e Educação no Vale do 
Paraíba”, com a exibição 
de quatro documentários 
sobre a cultura popular do 
Vale do Paraíba.
O evento com entrada gra-
tuita, contou com a pre-
sença de pais e crianças 
que assistiram com entu-
siasmo os documentários, 
que abordaram importan-

O Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) Bagé recebeu na últi-
ma quinta-feira, dia 16 de 
novembro, uma palestra 
sobre prevenção ao câncer 
de próstata.
A palestra foi mi-
nistrada pela enfer-
meira Silvia Teodoro  
Ramos, que abordou a 
importância da preven-
ção por meio de exames 
para a saúde do homem. 

Nesta quinta-feira, dia 16 
de novembro às 19h16.11 
Museu Histórico _Mos-
tra de Arte 2, acontece a 
abertura da Mostra de Arte 
“Aspectos da Cultura Afro 
Brasileira”. A exposição 
será realizada até o dia 30 
de novembro no Museu 
Histórico Paulo Camilher 
Florençano. O endereço 

Alunos da Escola Luciana 
Damas Bezerra, que fica 
no bairro Pinus de Iriguas-
su, assistiram palestras e 
participaram de debates e 
reflexões sobre diversos 
temas relacionados à saú-
de.
O evento foi realizado pela 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio das secretarias 
de Saúde e Educação e do 
Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família. O objetivo foi 
contribuir para a formação 
integral dos estudantes da 
rede pública com ações 
de promoção, prevenção e 
atenção à saúde.
No período a manhã, as 
palestras foram sobre 
bulliyng. Os alunos, aten-
tos às explicações, pude-

tes dimensões da vida: 
brincar, comer, criar e mo-
rar, destacando a união da 
comunidade, brincadeiras, 
artes, comidas típicas, en-
tre outros.
Estiveram presentes o pre-
feito Fernando Cid Diniz 
Borges, a primeira-dama 
Débora Maria Intrieri Bor-
ges e representantes do 
Instituto Bandeirantes.”-
Foi um evento que pro-
porcionou conhecimento 
cultural e tradição caipira. 
Para mim foi um recordar, 

O PSA (Antígeno Pros-
tático Específico), por 
exemplo, é um exame 
de sangue simples que  
pode detectar alterações 
no paciente. A idade reco-
mendada para este exame 
é a partir dos 40 anos. Ou-
tros procedimentos são o 
ultrassom e, caso necessá-
rio, o exame de toque.
Silvia reforçou 
que os homens não  
devem ter preconceito em 

do museu é Avenida Tho-
mé Portes del Rey, nº 925 
no bairro Jardim Ana Emí-
lia.
São 10 artistas expondo 18 
obras. A mostra tem como 
objetivo prestigiar a cultu-
ra nacional com temática 
africana e exaltar a impor-
tância do Dia da Consci-
ência Negra, comemorado 

ram refletir sobre seu coti-
diano na escola e práticas 
abusivas. Fabiana Castro, 
fonoaudióloga da equipe 
multiprofissional de Saúde 
da Família, destacou que 
os debates servem para 
alertar os alunos. “Esta-
mos aqui para ajudar na 
educação desses jovens, 
ensinando-os a como se 
prevenir de doenças: gra-
videz não desejada, dro-
gas, DSTs (doenças sexu-
almente transmissíveis), 
saúde bucal, são vários te-
mas com uma equipe mul-
tiprofissional”, disse.
As alunas Kathleen Rosa 
e Susan Kelly, ambas 
com 14 anos, afirmaram 
já terem sofrido bullying. 
“Já ouvimos chacotas por 

senti muita emoção. Para-
béns a equipe e produtores 
pela sensibilidade”, disse 
o coordenador do parque, 
Anderson Ranieri.
Somente quatro cidades 
da região foram contem-
pladas com o projeto e 
Caçapava foi uma delas. O 
projeto é patrocinado pela 
EDP São Paulo, distribui-
dora de energia na região, 
por meio do Instituto EDP, 
organização que gere os 
investimentos socioam-
bientais do Grupo EDP. 

relação aos procedimen-
tos preventivos. Além dos 
exames de rotina, também 
devem procurar uma boa 
alimentação e a prática de 
exercícios físicos.
Durante a palestra, a en-
fermeira explicou os 
graus e os tipos de tumo-
res que podem ocorrer,  
variando entre benignos e 
malignos. O público pre-
sente também pode tirar 
dúvidas com a palestrante.

em 20 de novembro.
Serviço
Mostra de Arte: “Aspectos 
da Cultura Afro Brasilei-
ra”
Período: de 16 a 30 de no-
vembro
Horário de Visitação: de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h , sábados e domingos 
das 9h às 13h

nossa cor, cabelo, porte fí-
sico”, disse Kathleen. Se-
gundo elas, os debates ser-
vem para saber o que fazer 
diante de agressões e pro-
curar ajuda. “É importante 
compartilharmos com os 
colegas, professores e os 
pais”, acrescentou.
Para os alunos do perí-
odo da tarde, o tema foi 
“Drogas”. A enfermeira 
Vanessa Rosa e a terapeu-
ta ocupacional Vivian Pir-
touscheg explicaram que o 
projeto é realizado segun-
do a área de abrangência 
das equipes da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), 
onde também estão as es-
colas, e os temas levam 
em conta a necessidade da 
comunidade.
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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. 

Extrato da Lei nº 1.083 – de 08 de novembro de 2017.

 “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, e dá 
outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção 
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra 
da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede 
da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 

Extrato da Lei nº 1.084 – de 08 de novembro de 2017.

 “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Redenção da Serra, estado de 
São Paulo para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências”. Ricardo 
Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no 
site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novem-
bro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 206, Termo nº 6681
Faço saber que pretendem se casar LUÍS FELIPE DE FREITAS NOGUEIRA e 
BRUNA GONÇALVES LIMA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Paraisópolis - MG, nascido em 22 de março de 1994, de profissão tatua-
dor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado à Alameda das Glicínias, nº 
100, Residencial Flor do Campo, nesta cidade, filho de BENEDITO DA SILVA 
NOGUEIRA, de 55 anos, nascido na data de 22 de agosto de 1962, residen-
te e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de Sapucaí-Mirim/MG e de 
VERA LÚCIA DE FREITAS NOGUEIRA, de 49 anos, nascida na data de 16 
de dezembro de 1967, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, natural 
de Paraisópolis/MG. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 18 de março 
de 1999, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de ADRIANO GONÇALVES DE SOUZA, 
de 40 anos, nascido na data de 23 de agosto de 1977, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de KATIA DOS SANTOS LIMA, de 35 
anos, nascida na data de 13 de março de 1982, residente e domiciliada em Tre-
membé/SP, natural de Tremembé/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 207, Termo nº 6682
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO DOS SANTOS DE JESUS e 
JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Taubaté - SP, nascido em 11 de outubro de 1990, de profissão montador de 
vidros, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de CLAUDEMIR DE JESUS, falecido em Taubaté/SP na data 
de 12 de junho de 1990 e de MARISA DOS SANTOS, de 52 anos, natural de 
São Bernardo do Campo/SP, nascida na data de 16 de junho de 1965, residente 
e domiciliada Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 24 de maio 
de 1991, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua das Dracenas, nº 81, Vale das Flores, nesta cidade, filha de ANTONIO 
CARLOS DE OLIVEIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 23 de fevereiro de 
2017 e de MARIA DO CARMO CUNHA, falecida em Taubaté/SP na data de 1 
de abril de 2007. 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.

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Costureira
Auxiliar de Limpeza 
(Com experiência em lixo infectante)

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 atendimento ao público: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Endereço: Piso superior da Rodoviá-
ria Velha
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar em 
contato pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar em 
contato pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

Prefeitura prepara entrega 
de ponte e esquema para 
melhor fluidez na SP-55 

durante a alta temporada

A Prefeitura de Caraguata-
tuba continua com as obras 
da construção de uma pon-
te em viga pré-moldada no 
bairro Getuba, na Região 
Norte da cidade.
O empreendimento ocorre 
às margens da Rodovia SP-
55 (Rio-Santos) e é exten-
são da Avenida Marginal. 
O investimento chega a R$ 
130 mil e será entregue na 
segunda quinzena de de-
zembro, antes do início da 
alta temporada.

Segundo a Prefeitura, o 
objetivo é dar mais segu-
rança aos pedestres, ciclis-
tas e motoristas que circu-
lam pelo local, além de dar 
maior fluidez ao trânsito 
local.
Com a ponte, os motoris-
tas circularão pela avenida 
sem que tenham de aces-
sar a rodovia, já que na 
alta temporada o trânsito 
no local fica intenso.
Além da ponte, a Prefei-
tura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de 
Trânsito, Segurança e De-
fesa Civil, também planeja 
um esquema especial para 
desafogar o trânsito na SP-
55, principalmente no tre-
cho entre os bairros Mas-
saguaçu e Martim de Sá.
O esquema deverá contar 
com apoio do DER (De-
partamento de Estradas e 
Rodagem) com criação de 
faixas adicionais nos perí-
odos de maior movimento 
de veículos.
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Fim de semana cultural
em Santo Antônio do Pinhal

1º Tremembé Samba e
Choro – Comidas de Boteco

Secretaria Municipal de 
Turismo apresentam neste 
mês de novembro no Fim 
de Semana Cultural dois 
espetacúlos fantásticos e 
imperdiveis.
No sábado às 19h:30min. 
o Grupo de Dança Olhar-
te, promete emocionar a 

Em 2017, Tremembé co-
memorará seus 121 anos 
em grande estilo. Acon-
tece entre os dias 23 e 26 
de novembro na Praça da 
Estação, o 1º Tremembé 
Samba e Choro – Comi-
das de Boteco, promovido 
pela Secretaria de Turis-
mo e Cultura. A abertura, 
quinta-feira (23) contará 
com a apresentação das 
Choronas. Na sexta-feira, 
o agito fica por conta do re-
nomado e aguardado Fun-
do de Quintal. No sábado, 
os Originais do Samba se 
apresentam com o melhor 
do samba raiz. E, encer-

platéia com o espetacúlo, 
“...no silêncio dos meus 
olhos!”. A trilha sonora é 
toda da raíz sertaneja, é 
um espetáculo de dança 
contemporânea, inspirado 
em fatos verídicos de jo-
vens adolescentes da cida-
de. No domingo às 19h o 

rando com chave de ouro 
no domingo (26), aniver-
sário da cidade, o grupo 
Demônios da Garoa. Além 
das atrações principais, te-
remos grandes nomes do 
Samba e Choro da região.
As grandes estrelas do 
evento são os 49 pratos de 
boteco desenvolvidos pe-
los chefs dos restaurantes 
da cidade, entre os princi-
pais estão: Feijão tropei-
ro, arroz carreteiro com 
buraco quente, feijoada, 
bolinho de bacalhau ou 
mortadela, escondidinho 
de carne seca, hambur-
guer gourmet, contra filé 

Grupo da Igreja da Cida-
de, apresentam o Musical 
“A árvore de espelhos”, 
que também promete emo-
cionar todo público.
Os dois espetacúlos serão 
gratuitos!!!
Mais informações ligue - 
3666 2595

ao molho madeira e muito 
mais.
São oportunidades que 
unem as famílias tremem-
beenses e os turistas para 
conhecer a cultura e a di-
versidade da gastronomia 
de Tremembé, contribuin-
do para o desenvolvimen-
to social e econômico da 
cidade. O 1º Tremembé 
Samba e Choro – Comidas 
de Boteco levará ao públi-
co uma ótima infraestru-
tura, segurança, confor-
to, comodidade, diversão 
para família e o que há de 
melhor em qualidade dos 
pratos.


