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A GAzetA dos Municípios

Taubaté elege Conselho 
Municipal de Cultura

Atrações teatrais
gratuitas agitam Centro 

Cultural de Taubaté

Festival Nacional de
Teatro de Pinda divulga

programação 2017

Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté promo-
ve no próximo sábado, dia 
21 de outubro, a eleição 
dos integrantes do Conse-
lho Municipal de Cultura. 
A eleição será no centro 
Cultural Toninho Mendes, 
das 15h às 17h30.
Para votar e escolher os 
novos conselheiros, o mu-
nícipe deve ser maior de 16 
anos, fazer sua inscrição 
até sexta-feira das 8h às 
12h e das 14h às 18h ou no 
sábado das 14h às 16h30. 
Também é necessário 
apresentar documento de 
identidade e comprovante 
de residência no municí-
pio em nome do votante 

O Centro Cultural Toni-
nho Mendes, em Taubaté, 
recebe dois espetáculos te-
atrais gratuitos neste final 
de semana. No sábado, dia 
21 de outubro, acontece a 
encenação de “As Monali-
sas” e no domingo é a vez 
de “A Grande Fúria”.
As peças serão apresenta-
das pelo Grupo Teatral da 
Escola de Artes Maestro 
Fêgo Camargo, ambas às 
20h.
“As Monalisas”, com re-
comendação etária de 12 

Pindamonhangaba está se 
preparando para o XXXIX 
Feste - Festival Nacional 
de Teatro. Serão 10 dias de 
apresentações teatrais gra-
tuitas no Teatro Galpão, 
Praça Monsenhor Marcon-
des, Ceu das Artes, Bos-
que da Princesa e Parque 
da Cidade.
Companhias de todo o 
país se inscreveram para 
o festival, que definiu, na 
terça-feira (17), a progra-
mação para o evento deste 

ou dos pais. O resultado 
da votação será publicado 
às 18h do mesmo dia. O 
conselho é um dos compo-
nentes do Sistema Munici-
pal de Cultura de Taubaté, 
institucionalizado pela Lei 
Complementar nº 328 de 
24 de novembro de 2016. 
É o órgão de participação 
social que representa a so-
ciedade civil junto ao po-
der público para tratar de 
assuntos relacionados à 
cultura. A composição do 
conselho é de 24 membros 
titulares e igual número 
de suplentes. Ao todo, 12 
órgãos do poder público 
serão representados por 
conselheiros indicados 

anos, trata-se da história 
de quatro amigas – Úrsula, 
Camille, Bruna e Isadora – 
que em uma noite tomam 
decisões que mudam suas 
vidas. Uma comédia que 
ressalta o poder de nossas 
escolhas.
“A Grande Fúria” pos-
sui recomendação etá-
ria de 16 anos. Os atores 
saúdam os visitantes do  
reino de Losna e advertem 
aos mais ousados, cui-
dado com a bala verde e 
seus efeitos. Aos mais no-

ano, após a confirmação 
dos grupos selecionados. 
A comissão de seleção foi 
formada por Victor Nare-
zi, Fernando Rodrigues e 
André Ravasco.
Se apresentam neste ano 
um total de 20 espetácu-
los, sendo seis convida-
dos, seis na categoria adul-
to, quatro infantis e quatro 
de rua. Pindamonhangaba 
será representada na cate-
goria infantil, pelo grupo 
Ziriguidum e o espetáculo 

pela administração pública 
e 12 setores da sociedade 
civil serão representados 
por conselheiros eleitos 
pela própria sociedade. 
As diretrizes do processo 
eleitoral para a escolha 
dos conselheiros da socie-
dade civil foram definidas 
em uma audiência pública 
no dia 22 de julho deste 
ano e regulamentadas pelo 
decreto nº 14.086, de 4 de 
agosto de 2017. O proces-
so passou por seis reuniões 
e os participantes tiveram 
oportunidade de se can-
didatarem a conselheiros 
dos setores, uma vez cum-
prindo com as exigências 
documentais.

turnos, cuidado ao toque 
de recolher. E às pessoas 
“diferentes” solicitam que 
leiam com atenção o Gran-
de Livro Vermelho. E lem-
brem-se: nem tudo é o que 
parece ser, quando conhe-
cerem a família Stuart.
O teatro possui 150 lu-
gares e as vagas es-
tão sujeitas a ordem 
de chegada. O Centro  
Cultural Toninho Mendes 
fica à praça Coronel Vi-
toriano, nº 1 no centro de 
Taubaté.

Cantos e Contos para So-
nhar, que vai se apresentar 
dia 13 de novembro, às 15 
horas, no Teatro Galpão.
Pinda também estará pre-
sente com a Cia Novos 
Atores, que foi convidada 
a apresentar o espetácu-
lo Lisístrata-s, na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
dia 11 de novembro, às 10 
horas.
Mais informações: www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br

Brichos fazem parte da 
programação do

Pontos Mis deste mês

A Biblioteca de Morei-
ra César irá receber nesta 
sexta-feira (20), às 10 ho-
ras, dois longa metragens 
infantis: Brichos e Brichos 
2, que fazem parte da pro-
gramação do Pontos MIS 
e são a garantia de uma 
diversão de qualidade para 
as crianças.
Brichos é formado por 
uma turma inspirada na 
fauna brasileira, e a ideia 
é levar de forma critica, 

porém bem humorada, ca-
racterísticas da cultura do 
país como os costumes, 
línguas, sotaques, cren-
ças, etc. Mas a discussão 
não fica presa apenas no 
Brasil, apresentando tam-
bém animais imigrantes e 
refletindo sobre assuntos 
presentes no mundo todo.
O primeiro filme irá dis-
cutir sobre “Quem sou 
eu?”, e a procura por nos-
sa própria identidade. Já 

na continuação, Brichos 2, 
a turminha terá que prote-
ger sua floresta de investi-
dores-terroristas.
Outros pontos da cida-
de também irão rece-
ber as produções, que 
são gratuitas e abertas 
ao público em geral.  
Dia 26, às 14 horas, a Bi-
blioteca do Castolira fará a 
exibição e no dia 27 será 
no CEU das Artes, às 9 ho-
ras.



página 2 A GAzetA dos Municípios 20 de outubro de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 20/10/2017
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortali-
ças é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas 
diferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura 
representa um termo genético para designar alimentos verdes, como fo-
lhas, entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste 
grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o 
repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. 
As verduras são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de ali-
mentos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o 
feijão, a ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse 
grupo são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente 
importantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas 
e sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. 
Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Es-
tes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, 
cálcio, ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, 
tomate, couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele qui-
sesse fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no 
silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito 
da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fe-
nômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primei-
ros raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, 
emocione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais 
para fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de 
cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que 
a vida fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um 
estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de 
perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser 
expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. 
Esperamos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a 
alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nos-
sos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são 
pequenos, quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos de-
mais para dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão 
logo será tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que 
estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas 
que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que 
talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastido-
res, quando a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus 
também está esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Araretama recebe
coleta de exames

laboratoriais em Pinda

A organização do fluxo 
de atendimento do labo-
ratório municipal está em 
andamento em Pindamo-
nhangaba. A Secretaria de 
Saúde da Prefeitura está 
realizando a descentrali-
zação da coleta, gerando 
mais conforto aos pacien-
tes, que não precisam se 
deslocar até o centro da ci-
dade para realizarem seus 
exames laboratoriais. A 
iniciativa já deu certo em 
Moreira César e agora está 
sendo implantada no Ara-
retama. Nessa fase de im-
plantação, a coleta no Ara-
retama é centralizada no 
posto do Nova Esperança 
também conhecido como 
Araretama 1, mas recebe 
moradores atendidos pelos 
postos do Nova Esperan-
ça, Arco-Íris, Araretama e 
Cidade Jardim. É realiza-
da somente por meio de 
agendamento no posto de 
saúde de cada bairro, após 
o paciente passar pelo mé-
dico.
“O agendamento dos exa-
mes é realizado logo após 
a consulta com o médico, 
pelo próprio posto do bair-
ro onde a pessoa passou. A 

equipe deste posto é que 
faz todo o procedimento, 
não sendo necessário que 
o paciente vá até a unidade 
de coleta para agendar. O 
agendamento eletrônico é 
uma maneira de organizar 
o atendimento, benefician-
do o paciente, que só vai 
se deslocar no dia e horá-
rio da coleta agendada”, 
explicou a diretora de Saú-
de, Mariana Prado Freire.
Para organizar a coleta no 
Araretama, são agenda-
dos 30 pacientes por dia, 
divididos por bairros: nas 
segundas-feiras, morado-
res atendidos no posto do 
Nova Esperança (Arare-
tama 1); nas terças-feiras, 
moradores atendidos no 
Arco-Íris (Araretama 2); 
nas quartas-feiras, atendi-
dos no Araretama 3; e nas 
quintas-feiras, moradores 
do Cidade Jardim.
É realizada a coleta de 
sangue de maiores de 8 
anos de idade e também 
recebido material biológi-
co (urina e fezes). Exames 
como curva glicêmica, que 
requerem procedimentos 
específicos durante a co-
leta estão sendo realizados 

somente na unidade do 
centro.
 “Agora, estamos traba-
lhando para informatizar, 
nos mesmos moldes, o 
agendamento em Moreira 
César e no centro”, adian-
tou a diretora.
Em Moreira César, por 
enquanto o paciente ainda 
tem que ir até o Cisas fa-
zer seu agendamento. No 
local, são atendidos, em 
média, 100 pacientes por 
dia, a partir das 7h30 até o 
último paciente.
De acordo com o prefei-
to Isael Domingues, esses 
primeiros passos na reade-
quação do fluxo de atendi-
mento já estão surtindo os 
efeitos desejados e o mo-
vimento está mais organi-
zado no laboratório cen-
tral. “Estamos avaliando 
este processo de descen-
tralização, e com o suces-
so da iniciativa, a intenção 
da prefeitura é expandir 
ainda mais o atendimento, 
abrangendo outras regiões 
da cidade. Pois um aten-
dimento mais próximo da 
população é uma das me-
tas de nossa gestão”, ex-
plica o prefeito Isael.
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Esporte do Bem está 
concorrendo ao Prêmio 

Acolher da Natura

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 em-
presa revela o projeto de 
oito consultoras de beleza 
Natura e dois de consumi-
dores nos temas: Educa-
ção, Meio Ambiente, Arte 
e Cultura e Tema Livre e 
os premia com R$ 10 mil 
reais cada. Agora, os pro-
jetos estão concorrendo a 
um prêmio sustentabilida-
de com um adicional de 
R$ 5 mil reais em uma vo-
tação online que irá até o 
dia 15 de novembro.
“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, 
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.
O Esporte do Bem é uma 
iniciativa da gestora, que 
tinha como objetivo en-
sinar crianças entre 5 e 
10 anos aliando esporte e 
conscientização ambien-
tal. A iniciativa teve o re-
colhimento de latinhas em 
pontos espalhados pela ci-
dade, a criação de equipa-
mentos esportivos a partir 
de materiais recicláveis e 
uma grande gincana com o 
apoio de diversos voluntá-
rios e da comunidade.
“O projeto envolve a co-
munidade, as crianças, a 

sustentabilidade e o espor-
te, e ele tem baixo custo 
para se manter. É muito 
bom poder contribuir de 
alguma forma com a pre-
servação do meio ambien-
te, aliando o esporte que já 
é uma ferramenta de trans-
formação de vidas à sus-
tentabilidade. A preserva-
ção do meio ambiente é o 
maior ganho do projeto!”, 
comentou Priscila.
Todo o valor adquirido 
com a premiação será re-
vertido em investimentos 
para as próprias crianças 
da Semelp (Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba) atendidas pelo projeto. 
A votação irá até o dia 15 
de novembro e para parti-
cipar basta acessar o link: 
http://votacaoacolher.com.
br/vote/meio-ambiente/es-
porte-do-bem-4

Prefeitura de Taubaté conta com
as imobiliárias para coibir os

loteamentos clandestinos
e irregulares

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou na última segunda-
feira, dia 16, contato com 
as imobiliárias do muni-
cípio, por meio de ofício, 
com o objetivo de coibir 
os loteamentos clandesti-
nos e irregulares.
Com essa medida a admi-
nistração municipal pre-
tende combater o parce-
lamento irregular de solo 
na zona rural e na zona de 
expansão urbana, que são 
áreas com baixa densidade 
populacional próximas  às 
zonas urbanas, onde pre-
dominam atividades rurais 
.Desde o mês de fevereiro 
a Prefeitura tem promovi-
do ações, atendendo reco-

mendação do Ministério 
Público, de acordo com 
a Lei Federal nº 6766/79,  
que dispõe no artigo 3º:   
“Somente será admitido o 
parcelamento do solo para 
fins urbanos em zonas ur-
banas, de expansão urbana 
ou de urbanização especí-
fica, assim definidas pelo 
plano diretor ou aprovadas 
por lei municipal”.
Isso significa que na zona 
rural nenhum terreno pode 
ser loteado ou desmem-
brado para fins urbanos, 
ou seja, para implantação 
de novo núcleo residen-
cial, industrial ou lazer.
O parcelamento do solo 
para fins urbanos em zo-

nas rurais traz graves con-
sequências,  gerando pro-
blemas urbanísticos. Por 
essa razão, constitui crime 
contra a administração pú-
blica.
No total, serão entre-
gues notificações para 
237 imobiliárias que 
possuem inscrição mu-
nicipal, que poderão au-
xiliar a prefeitura no 
combate a loteamentos ir-
regulares ou clandestinos,  
por meio de denúncia.
A próxima etapa desse 
trabalho será direcionado 
aos profissionais cadastra-
dos no CRECI (Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis).

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 197, Termo nº 6663
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE DE SOUZA BARQUETE 
e ANA LUCIA LORENO, 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 7 de maio de 1968, de profissão contador, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Antonio Lourenço Xavier, nº 
312, Centro, nesta cidade, filho de LAURINDO ALVES BARQUETE, de 75 
anos, nascido na data de 14 de maio de 1942 e de CARMEN DE SOUZA BAR-
QUETE, de 75 anos, nascida na data de 26 de junho de 1942, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 14 de outubro de 1980, de profissão técnica em contabilidade, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Costa Cabral, nº 633, 
Centro, nesta cidade, filha de MOACIR LORENO, de 64 anos, nascido na data 
de 3 de junho de 1953, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Tauba-
té/SP e de MARIA APARECIDA FURTADO LORENO, de 60 anos, nascida na 
data de 10 de fevereiro de 1957, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural 
de Quiririm - 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 198, Termo nº 6664
Faço saber que pretendem se casar DANIEL DA SILVA CUSTODIO e KARINA 
CRISTINA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Pindamonhangaba - SP, nascido em 8 de abril de 1999, de profissão dog walker, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora da Glória, 
nº 214, Centro, nesta cidade, filho de RODRIGO CUSTODIO e de ANGELITA 
TOLEDO DA SILVA, de 37 anos, nascida na data de 9 de maio de 1980, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natu-
ral de Tremembé - SP, nascida em 3 de março de 1997, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, de 49 anos, nascido na data de 4 de 
julho de 1968, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/
SP e de CARMEM SILVIA CAMILO, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Quiririm - 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.

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 deficien-
cia)
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 TRABA-
LHO -NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  entrar em contato 
pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.
com
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Escola do Trabalho
de Taubaté oferece 24 
vagas para cursos na 

área de gestão

Escola Fêgo Camargo 
promove Expogem

em Taubaté

Dia 24 de outubro às 15h30 a Prefeita concederá 
uma entrevista ao vivo junto do seu Secretário, e 
na oportunidade irão falar um pouco das ações do 
município, o planejamento para o futuro e desenvol-
vimento de Monteiro Lobato e muito mais! Acompa-
nhem pelo aplicativo RádiosNet ou sintonize na FM 
101.7 / FM 101.1 / FM 89.7.

A Escola do Trabalho do 
centro de Taubaté abre 24  
vagas para cursos profis-
sionais gratuitos na área 
de gestão. A matrícula 
acontece entre os dias 23 e 
25 de outubro, das 08h30 
às 11h30  e das  13h às 
16h30.
Os cursos disponíveis são: 
Liderança/Motivação (12 
vagas) e Técnicas de Ne-
gociação/ Comunicação 
Interpessoal (12 vagas).
 O curso de Liderança/
Motivação  é realizado às 
segundas, quartas e sextas-
feiras, das 8h às 10h, e terá 

Nesta quinta-feira, dia 
19 de outubro, às 20h, 
acontece a abertura da 
Expogem, uma exposi-
ção dos alunos de Artes  
Visuais da Escola Munici-
pal de Artes Maestro Fêgo 
Camargo. A mostra reúne 
200 peças entre modela-
gens, esculturas e gravu-
ras.

início dia 30 de outubro.
As aulas para o curso de 
Técnicas de Negociação/
Comunicação Interpessoal   
começam no dia  31 de ou-
tubro e serão ministradas 
às terças e quintas-feiras, 
das 8h às 11h.
Para efetuar a matrícula, 
os candidatos precisam 
apresentar originais e có-
pias dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF, históri-
co escolar,  comprovante 
de endereço e  título de 
eleitor de Taubaté . O pre-
enchimento das vagas é 
por ordem de chegada.

Os trabalhos foram cria-
dos por 120 estudantes, de 
18 a 60 anos de idade. O 
evento é aberto ao públi-
co, sem restrição de idade 
e possui entrada franca.
Serviço
Exposição: Expogem
Cerimônia de Abertura: 
Dia 19 de outubro às 20h
Período da Exposição: de 

 As vagas são destinadas a 
candidatos que tenham, no 
mínimo, 18 anos e residam 
em  Taubaté. É necessário 
o ensino médio completo. 
Mais informações pelo te-
lefone: 3625 5026.
 Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
Vagas: 24
Inscrições: de 23 a 25 de 
outubro, das 08h30 às 
11h30  e das  13h às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira,  284,  
próximo ao prédio da CTI
Telefone: 3625-5026.

19 a 30 de outubro
Horários de Visitação: de 
segunda a sexta-feira das 
8h às 11h, das 14h às 17h 
e das 19h às 23h
Local: Escola Municipal 
de Artes “Maestro Fêgo 
Camargo” – Galeria Leni-
ta Freire
Endereço: Avenida Tira-
dentes,202 – Centro

Alunos de São José dos 
Campos visitam museu de 

Pindamonhangaba

No dia 29 de setembro, os 
alunos da escola EMEF 
Prof Elizabete de Paula 
Honorato, de São José dos 
Campos, visitaram o Mu-
seu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina.
Com a supervisão da 

professora responsá-
vel, Iris Ferreira, 90 alu-
nos estavam presentes 
e foram divididos em  
grupos de 25 pessoas. No 
tour monitorado pelo co-
ordenador do museu, José 
Caramez, os alunos pude-
ram aprender sobre a his-

tória do museu e de todo o 
acervo presente no local, 
além de compreender me-
lhor a história e cultura da 
cidade.
Após o passeio no museu, 
os visitantes puderam co-
nhecer também o Bosque 
da Princesa.


