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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura planta
Palmeiras Imperiais
na Quadra Coberta

Trânsito e transporte 
público mudam no

Quiririm em Taubaté

As Secretarias de Agricul-
tura e Meio Ambiente e 
Esportes realizaram nesta 
quinta-feira (16), o plan-
tio de quatro Palmeiras 
Imperiais no Centro de 

Com as alterações viárias 
que passam a valer neste 
domingo, dia 19 de março, 
no Quiririm, em Taubaté, 
as linhas do transporte pú-
blico no distrito também 
irão ter novo itinerário, a 
partir da semana que vem.
As linhas 17 (Rodoviária 
Velha/Pinheirinho) e 20 
(Rodoviária Velha/Mara-
caibo) terão seu percurso 
sentido bairro pelas vias: 
av. Carlos Pedroso da 
Silveira, rua Taubaté, rua 
Alfredo Taino, rua José 
Pistilli (antiga rua Nove 
de Julho), av. Washington 
Luiz, av. Libero Indiani e 
segue seu itinerário senti-
do Pinheirinho e Maracai-
bo.
Já no sentido Centro, o 
trajeto será: rua Coronel 
José Benedito Marcondes 
de Mattos, rua Helvino de 
Moraes, av. Washington 
Luiz, rua José Pistilli (an-
tiga rua Nove de Julho), 
rua Alfredo Taino, rua 
Taubaté, rua João Botos-
si, av. Carlos Pedroso da 

Lazer do Trabalhador – “ 
João Batista do Nascimen-
to Lima” no Bairro Jardim 
Eucaliptos.
O plantio foi recebi-
do pelos atletas e mo-

Silveira e segue seu trajeto 
sentido Rodoviária Velha.
Outra linha que será alte-
rada é a 13 (Gurilândia/
Quiririm/Santa Tereza), 
com mudança somente 
no itinerário no sentido 
Quiririm. O novo trajeto 
será: rua Cel. Esdras Evil-
merodach de Oliveira, av. 
Granadeiro Guimarães, 
rua Dona Chiquinha de 
Mattos, av. Líbero Indiani. 
Quando a linha 13 for via 
Santa Tereza segue pela 
rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro.
As vias estão recebendo 
a sinalização de ponto de 
parada.
Trânsito: As mudanças 
fazem parte do projeto de 
revitalização do distrito. 
A rua Cel. José Benedito 
Marcondes de Mattos, via 
principal, onde está o pal-
co de eventos, será mão 
única desde a rua Taubaté 
até a rua Helvino de Mora-
es. Outras vias que cruzam 
a rua Cel. José Benedito 
Marcondes de Mattos tam-

radores da vizinhança 
com grande alegria e  
entusiasmo pois a arbori-
zação do entorno valoriza 
a qualidade de vida dos ci-
dadãos e do bairro.

bém sofrerão mudanças.
A rua Virgílio Valério será 
mão única da rua Cel. José 
Benedito Marcondes de 
Mattos para a rua Dona 
Chiquinha de Mattos.
A av. Granadeiro Guima-
rães passa a ter sentido 
único da av. Washington 
Luiz para a Rua Dona Chi-
quinha de Mattos. A rua 
José Pistilli (antiga Rua 
Nove de Julho) será mão 
única da rua Dona Chiqui-
nha de Mattos para a rua 
Alfredo Taino.
Todas as alterações foram 
discutidas com uma co-
missão de moradores do 
Quiririm. A sinalização 
viária já está sendo im-
plantada, além das faixas 
informativas, e agentes de 
trânsito estarão pelo distri-
to para orientar os motoris-
tas. Essas alterações visam 
maior segurança viária 
devido aos alargamentos 
de calçadas que foram im-
plantados, proporcionando 
maior conforto aos pedes-
tres e motoristas.

Escolas do Trabalho de 
Taubaté abrem 156 vagas 

para cursos
profissionalizantes gratuitos

As Escolas do Trabalho 
de Taubaté estão com 156 
vagas disponíveis para 
cursos profissionalizantes 
gratuitos em diversas áre-
as. Os interessados podem 
se matricular durante o 
mês de março, sendo um 
dia de inscrição para cada 
curso.
Há oportunidade para os 
cursos de Excel Básico 
(34 vagas), Unhas Artís-
ticas (15 vagas), Auxiliar 
Administrativo (20 vagas), 
Operador de Empilhadeira 
(20 vagas), NR-10 (20 va-
gas), NR-35 (10 vagas), 
Penteado e Trança (12 va-
gas), Digitação (5 vagas) 
e Informática Básica (20 
vagas).

O curso de Digitação acei-
ta candidatos a partir dos 
14 anos. Nos cursos de 
Excel Básico, Unhas Ar-
tísticas, Auxiliar Admi-
nistrativo e Informática 
Básica podem se inscrever 
candidatos a partir de 16 
anos.
Para fazer o curso de Pen-
teado e Trança é exigido 
o curso de Cabeleirei-
ro e idade de 18 anos; e 
no  curso de Operador de 
Empilhadeira é preciso ter 
carteira de motorista nas 
categorias B,C,D ou E. Já 
os interessados nos cursos 
de NR10 e N-35 precisam 
ter idade mínima de 18 
anos e curso de Eletricista 
ou Técnico em Segurança.

No ato da matrícula é pre-
ciso apresentar cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e comprovante 
de escolaridade (ensino 
fundamental).
Os cursos de Digitação, 
Unhas Artísticas e Pen-
teado/Trança são certi-
ficados pela Escola do  
Trabalho, e os demais pelo 
Senai.
Mais informações sobre a 
data de inscrição de cada 
curso podem ser obtidas 
pelo telefone 3622-1170.
Serviço:
Escolas do Trabalho de 
Taubaté
Cursos Profissionalizantes 
Gratuitos: 156 vagas
Telefone:3622-1170

Moradores do Araretama
fazem pedidos na audiência 

pública do transporte

Os moradores do Ara-
retama participaram da 
audiência pública para 
elaboração do edital de 
concorrência da concessão 
do transporte coletivo, na 
quarta (15), no centro co-
munitário Maria José Ar-
dito Lerário.
Várias sugestões foram 

apresentadas, principal-
mente o maior número de 
linhas, e todas serão ana-
lisadas pela Comissão do 
Processo de Concorrência, 
para inclusão no edital.
O objetivo é aproveitar as 
contribuições dos morado-
res para que o edital traga 
exigências que atendam os 

anseios da população que 
utiliza o transporte público 
no município.
Esta foi a segunda audiên-
cia realizada pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
sobre o tema. Já houve 
uma na Câmara de Vere-
adores, e ainda terá outra 
em Moreira César.
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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

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os 
tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta era molhada em 
tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 100 páginas necessitaria 
de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 1454, o alemão Johannes Gu-
tenberg revolucionou esse processo criando os tipos móveis. Com eles era possí-
vel escrever uma página palavra por palavra, através de rodízios das letras. Com 
isso foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes 
se havia feito. Em 1814, outro alemão, Friedrich Koening inventou a impressora 
movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o 
americano Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a 
velocidade da imprensa para cinco mil páginas por hora porque permitia a repo-
sição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplica-
va por seis a velocidade da imprensa, por compor mecanicamente os caracteres, 
chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século 
passado, a fotocomposição foi inventada, em que os textos e fotos produzidos 
na redação e montadas manualmente em papel especial e depois fotografadas 
para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e 
revistas realizam os textos e as fotos compostos em uma página do computador.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, durante a Segunda Grande Guerra Mun-
dial. Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos e açúcar para do-
ces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate daria um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, po-
lítico brasileiro que na época era candidato à Presidente da República do Brasil.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificuldade, lia 
um jornal. De repente, com voz pastosa, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao bêbado 
e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por excesso de 
consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, 
farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, o padre, 
achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com artrite é 
o Papa...
***
O caipira chega e pede ao vizinho:
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de arar mi-
nha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha lá na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchar lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra dele do que na minha?

Mensagens    

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um colega 
pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por ter uma vida 
feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo para você e para as coisas que gosta 
de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, alterar a rotina lhe trará 
novas energias. Tenha uma clara visão entre o trabalho e o tempo livre e, deixe 
espaço para atividades e momentos de reflexão. Mantenha contato com as pes-
soas, lembre-se como você se sentiu quando recebeu uma ligação inesperada 
de alguém. Envie um email para alguém ou ligue para parentes e amigos para 
simplesmente dizer “oi”. Seja criativo, encontre uma atividade na qual você 
possa extravasar sua criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda 
com preguiça no fim de semana, se reserve um tempo para atividades criativas e 
você será feliz e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo 
com quem você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar 
ou tentar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará o 
mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você mesmo, 
por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre sua felicidade deixando 
para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos e, aos poucos, realize-os. 
Você terá novos objetivos, nos quais focalizará suas energias. Seja feliz, enfim, 
faça com que o ambiente em que você vive ofereça oportunidade para reconhe-
cer e aproveitar os aspectos positivos e os bons momentos da vida. Se esforces 
para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amos é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.

MISCELÂNEA Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 17/03/2017 e 17/03/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 122, Termo nº 6513
Faço saber que pretendem se casar ARTHUR GUIMARÃES ALVIM e VIVIA-
NE VALENTIM VEIGA RÍMOLI, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Barra Mansa - RJ, nascido em 5 de janeiro de 1991, de profissão au-
tônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua dos Cravos, nº 
24, Flor do Vale, nesta cidade, filho de NILTON JOSÉ ALVIM, 51 anos, nascido 
na data de 11 de março de 1966 e de VERA LUCIA GUIMARÃES ALVIM, 
50 anos, nascida na data de 14 de abril de 1966, residentes e domiciliados em 
Bananal/SP, natural de Bananal/SP. Ela é natural de Volta Redonda - RJ, nascida 
em 18 de dezembro de 1990, de profissão assitente de coordenação, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço supra, filha de JOÃO 
LUÍS RIMOLI, 59 anos, nascido na data de 7 de setembro de 1957, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de São José do Rio Preto/SP e de LÚCIA 
REGINA VALENTIM VEIGA RÍMOLI, 55 anos, nascida na data de 21 de ja-
neiro de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Bananal/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. 

Tremembé, 20 de março de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 20/03/2017 e 20/03/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 123, Termo nº 6514
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DA SILVA FERREIRA e THAMI-
RES SANTOS DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 24 de janeiro de 1997, de profissão controlador 
de acesso, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua Farid Barchette 
Demétrio Féres, nº 239, dos Guedes, nesta cidade, filho de HELIO FERREIRA, 
53 anos, nascido na data de 9 de fevereiro de 1964 e de MARCIA MARIA DOS 
SANTOS SILVA, 48 anos, nascida na data de 11 de fevereiro de 1969, residentes 
e domiciliados Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Pindamo-
nhangaba - SP, nascida em 10 de março de 1996, de profissão esteticista, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada Avenida Sete de Janeiro, nº 583, 
Jardim Santana, nesta cidade, filha de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 49 anos, 
nascido na data de 1 de janeiro de 1968, residente e domiciliado Taubaté/SP, 
natural de Taubaté/SP e de ALCIONE SANTOS DE OLIVEIRA, 39 anos, nas-
cida na data de 18 de maio de 1977, residente e domiciliada Pindamonhangaba/
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. 

Tremembé, 20 de março de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO BALCÃO

DE EMPREGOS
DE TAUBATÉ

CABELEIREIRA
CARPINTEIRO
COZINHEIRO – EXP. EM REDE HO-
TELEIRA
ENCARREGADO DE OBRAS
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
INSTALADOR DE ALARME RESI-
DENCIAL E COMERCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS
MANICURE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
PIZZAIOLO
TÉCNICO DE AR CONDICIONADO 
AUTOMOTIVO
PASSADEIRA
SALGADEIRA
SERRALHEIRO DE ALUMINIO
SHUSHIMAN
LIMPADOR DE VIDRO
LAVADOR DE AUTOS – COM C.N.H.
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
MESTRE DE OBRAS
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO
TORNEIRO MECÂNICO – COM EXP. 
EM SOLDA TIG
TUTOR – CURSO DE EDUCAÇÃ FÍ-
SICA
TUTOR – CURSO DE ESTÉTICA E 
EMBELEZAMENTO PESSOAL
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

Elenco do Handebol 
Taubaté é apresentado 
em shopping da cidade

O Handebol Taubaté apre-
sentou nesta quarta-feira, 
dia 15 de março, o elenco 
para a temporada 2017, 
no Via Vale Garden Sho-
pping.
O primeiro desafio da 
equipe será no dia 8 de 
abril pelo Campeonato 
Paulista contra a equipe de 
São Carlos.
Além do Campeona-
to Paulista, o time ainda 
disputa a Liga Nacional, 
Jogos Regionais, Jogos 
Abertos e o Panamericano 
de Clubes.
A equipe tem apoio da 

Prefeitura, Força Aé-
rea Brasileira, Via Vale, 
Universidade de Tauba-
té, FeComerciários,  
Milclean, Grupo Verguei-
ro, RT Sports e CrossFit 
Taubaté.
Confira a lista dos atletas 
e comissão técnica, con-
firmados para a temporada 
2017:
Atletas:
Goleiro: Michael e Rick
Central: André Silva e 
Matheus Perrella
Lateral Direito: Marcio, 
Nailson, Comerlatto e Ze-
pan

Lateral Esquerdo: Thiago, 
Denys Barros, Guila
Pivô: Toko, Escóssia, Vini 
e Porquinho
Ponto Direita: Hidalgo e 
Wesley
Ponta Esquerda: Alemão, 
Cleryston, Guizinho e Tor-
riani
Comissão Técnica:
Técnico: Marcus Ricardo 
“Tatá”
Assistente Técnico: Rafael 
Akio
Preparador: Luiz Manfre-
dini
Fisioterapeuta: Fabrício 
Lisboa
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Pesquisa tenta criar 
alerta antes que plantas 
desapareçam por falta 

d’água

Quando, em casa, dei-
xamos de molhar nossas 
plantas é quase certo que 
elas acabem morrendo. 
Mas como será que plan-
tas maiores, como arbus-
tos e árvores, se compor-
tam com a falta d’água, 
seja por conta da mudança 
no regime de chuvas seja 
pelo uso do lençol freático 
pelo homem?
É o que a pesquisa da dou-
toranda Cristina Maria 
Nunes Antunes (do pro-
grama de Ecologia do IB/
Unicamp) está tentando 
responder. “Minha pesqui-
sa é para entender como a 
vegetação de floresta cos-
teira responde à variação 
de água subterrânea em 
diferentes climas”, conta. 
Para alcançar os resulta-
dos, as áreas estudadas 
estão em Portugal, na Es-
panha e no Brasil. O pro-
jeto envolve financiamen-
to da FCT (Fundação para 
a Ciência e Tecnologia) 
de Portugal, da CAPES 
(Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de 
Nível Superior), da Fun-
dação Nacional Portugue-
sa, da FAPESP (Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo) 
– através do Programa 
BIOTA, e do CNPq (Con-
selho Nacional de Desen-
volvimento Científico e 
Tecnológico) – através do 
Programa de pesquisas de 
Longa Duração/PELD. 
A pesquisadora faz parte 
também da equipe do Pro-
jeto ECOFOR, financia-
do pela FAPESP, através 
do Programa BIOTA, e 
do Conselho Nacional de 
Pesquisas Ambientais da 
Grã-Bretanha (NERC da 
sigla em inglês).
Na Europa, onde foi feita 
a primeira parte do traba-
lho em florestas costeiras 
assentes em solos areno-
sos, os resultados apontam 

que condições mais secas 
fazem com que arbustos 
higrófitos e árvores co-
níferas desloquem a pro-
fundidade de absorção de 
água para camadas mais 
profundas do solo. Apesar 
desses ajustes de absorção 
de água, as plantas da Es-
panha não foram capazes 
de compensar totalmen-
te o stress causado pelas 
condições do verão e pela 
elevada profundidade do 
lençol freático.
Já no Brasil, as plantas de 
restinga da Mata Atlân-
tica (áreas junto ao mar 
que ficam temporaria-
mente alagadas), sob um 
regime de chuvas maior 
e lençol freático mais su-
perficial que as europeias, 
utilizam água mais pro-
funda (50 cm) quando 
chove menos. Embora os  
estudos não estejam con-
cluídos, os resultados das 
fontes de água usadas pe-
las plantas parecem cami-
nhar na mesma direção. O 
próximo passo será enten-
der como o estado fisioló-
gico das plantas muda com 
a redução de água. “Foram 
estudados diferentes gru-
pos funcionais de plantas 
que reagiram da mesma 
forma ao regime de chuva 
sazonal, ajustando a sua 
absorção de água. Mas 
esse ajuste pode não signi-
ficar o aumento de desem-
penho global desses tipos 
funcionais em condições 
de baixa disponibilidade 
de água no solo”, salientou
Para saber de onde está 
retirando água, se da chu-
va, do solo ou do lençol 
freático, são feitas análi-
ses de isótopos estáveis 
de oxigênio nas plantas. 
“As diferentes fontes de 
água têm marcas próprias, 
distintas umas das outras.  
Uma delas é a razão isotó-
pica dos isótopos estáveis 
de oxigênio. Analisando 

essa assinatura e compa-
rando com a encontrada 
na água dentro da planta, 
podemos identificar qual 
recurso hídrico está sendo 
usado”, explicou.
Mais atenção
Esta investigação sugere 
que o aumento da explora-
ção de águas subterrâneas, 
combinado com condições 
climáticas mais secas, irá 
modificar a utilização de 
recursos hídricos e o esta-
do fisiológico de certas es-
pécies de plantas no futuro. 
Com a pesquisa concluída, 
será possível identificar 
possíveis “zonas de alerta” 
de acordo com o compor-
tamento das plantas, evi-
tando assim seu desapa-
recimento. “No caso dos 
estudos feitos no Mediter-
râneo, caso percebamos 
que certas plantas estão em  
stress pela limitação de 
água subterrânea, podemos 
emitir alertas de que a reti-
rada de água desses lençóis 
deve ser reduzida, com 
o risco de certas espécies  
desaparecerem. Se encon-
trarmos um indicador glo-
bal de stress provocado pela 
variação do freático para  
florestas costeiras, po-
demos contribuir para o  
diagnóstico prévio de situ-
ações de degradação dessas 
comunidades e melhorar o 
manejo e conservação de  
plantas vulneráveis a va-
riações do freático”, con-
clui.
Finalizando, Antunes lem-
brou que a vegetação con-
segue se adaptar às mudan-
ças quando elas ocorrem 
de maneira mais lenta.  
Mas a interven-
ção do homem acaba  
acelerando os processos, 
muitas vezes vencendo a 
capacidade de adaptação 
desses seres, podendo le-
var à transformação de 
habitats ou à extinção de 
espécies.

Comus realiza 1ª Plenária 
Municipal da Saúde da

Mulher em Pinda

O Conselho Municipal 
de Saúde (Comus) reali-
za, neste sábado (18), a 
1ª Plenária Municipal de 
Saúde da Mulher, com o 
tema “Saúde das Mulheres 
- Desafios para a integra-
lidade e com equidade”. 
O evento será das 8 horas 
ao meio-dia, no Auditório 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. A Plenária é 
aberta a toda a população 
da cidade. Serão discuti-

dos quatro eixos: Papel do 
Estado no desenvolvimen-
to socioeconômico e am-
biental e seus reflexos na 
vida e na saúde das mulhe-
res; O mundo do trabalho 
e suas consequências na 
vida e na saúde das mulhe-
res; Vulnerabilidade nos 
ciclos de vida das mulhe-
res na política nacional da 
Atenção Integral à saúde 
das mulheres; e Políticas 
públicas para as mulheres 

e participação social. 
A presidente do Comus, 
Irene Ribeiro, convida a 
todos e destaca a impor-
tância da participação 
da população no evento. 
“Contamos com a pre-
sença e participação de 
todos na elaboração das 
propostas para a melhoria 
do acesso aos serviços do 
SUS prestados à saúde das 
mulheres”, enfatiza a pre-
sidente. 

Taubaté lança mobilização 
para prevenção de casos 

de influenza

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté inicia nes-
te mês de março uma mo-
bilização para a prevenção 
de casos de influenza no 
município. O alerta anteci-
pado em Taubaté se deve à 
identificação de três tipos 
de vírus em circulação no 
início deste ano e casos de 
morte confirmados.
De janeiro até agora são 
19 casos confirmados, 
dos quais um para H1N1, 
sete para Influenza H3N2 
e 11 para Influenza B. Fo-
ram registradas três mor-
tes, das quais um homem 
de 20 anos (Influenza B), 
uma mulher de 86 anos 
(Influenza B) e uma mu-
lher de 50 anos (H3N2). 
As vítimas já eram porta-
doras de doenças associa-
das e tiveram os quadros 
de saúde agravados pelos 
vírus.
No ano passado foram 
registrados em Taubaté 
56 casos, dos quais 45 de 
H1N1 e 11 de Influenza B. 
Não houve registro de ca-
sos de H3N2.
Quanto mais vírus diferen-
tes são identificados em 
circulação, maior é a chan-
ce de um número expressi-
vo de casos. Estima-se que 
uma pessoa infectada seja 
capaz de transmitir o vírus 
para até dois contatos não 
imunes.
Profissionais de saúde pas-
sarão por um treinamento 
no próximo dia 29 com o 
objetivo de agilizar os flu-
xos de atendimento a ca-

sos suspeitos nas unidades 
de urgência e emergência 
e da atenção básica. Um 
modelo resumido do trei-
namento estará disponível 
em vídeo para maior difu-
são.
Representantes de labo-
ratórios, igrejas, escolas, 
sindicatos e clubes de 
serviço, entre outros, já 
receberam da Vigilância 
Epidemiológica amostras 
de materiais informativos 
que podem ser reproduzi-
dos para melhor orienta-
ção à população. Estudan-
tes de cursos de medicina, 
enfermagem e técnicos de 
enfermagem, entre outros, 
serão convidados a partici-
par da mobilização.
As redes sociais também 
serão empregadas como 
ferramenta de cidadania 
para ampliar a divulgação 
das dicas de prevenção.
A Prefeitura de Tauba-
té mantém em seu por-
tal um hotsite com in-
formações e dicas de 
prevenção contra a gripe.  
O internauta pode acessar 
o link http://www.tauba-
te.sp.gov.br/h1n1 e bus-
car dados relacionados à 
doença, como se dá sua 
transmissão, sintomas, 
medicamento e tratamento 
adequados, além dos cui-
dados necessários.
O Ministério da Saúde 
orienta a adoção de cuida-
dos simples como formas 
de prevenção: lavar as 
mãos várias vezes ao dia, 
cobrir o nariz e a boca ao 

tossir e espirrar com papel 
descartável, evitar tocar o 
rosto e não compartilhar 
objetos de uso pessoal, en-
tre outros.
Em caso de síndrome gri-
pal, a recomendação é pro-
curar um serviço de saúde 
o mais rápido possível. A 
vacina contra a gripe não é 
capaz de eliminar a doença 
ou impedir a circulação do 
vírus. Por isso, as medidas 
de prevenção são tão im-
portantes, particularmente 
durante o período de maior 
circulação viral.
Os sintomas da gripe são: 
febre, tosse ou dor na 
garganta, além de outros, 
como dor de cabeça, dor 
muscular e nas articula-
ções. Já o agravamento 
pode ser identificado por 
falta de ar, febre por mais 
de três dias, piora de sinto-
mas gastrointestinais, dor 
muscular intensa e pros-
tração.
De acordo com o Ministério 
da Saúde, a 19ª Campanha  
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza está 
prevista para ocorrer no 
período de 10 de abril 
a 19 de maio de 2017,  
sendo 6 de maio, o dia 
de mobilização nacional. 
Taubaté atingiu 101,95% 
de cobertura vacinal de 
seu público-alvo na cam-
panha do ano passado.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone: 
(12) 3629-6232.
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Prefeitura de Pinda
divulga edital para

concessão de bolsas 
de estudo para ensino 

superior

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está divulgando 
o edital de chamamento 
para concessão de bolsas 
de estudo para o Ensino 
Superior, na modalidade 
tecnologia, licenciatura e 
bacharelado, em cursos 
presenciais ou não pre-

senciais, reconhecidos 
pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura, nas 
áreas de biológicas, exatas 
e humanas. Serão disponi-
bilizada dez bolsas, inte-
grais e no valor do curso. 
A redução do número de 
bolsas se dá devido ao or-

çamento disponível para 
este ano. 
As inscrições dos interes-
sados devem ser realizadas 
somente nos dias 30 e 31 
de março, no Departamen-
to de Assistência Social da 
Prefeitura, que fica na rua 
Euclides Figueiredo, 94, 
bairro do Cardoso, das 8h 
às 11h30 e das 13h às 16h.
O resultado será divulgado 
no site oficial da Prefeitu-
ra, no dia 25 de abril. O 
edital completo com to-
das as informações pode 
ser conferido no site da 
prefeitura: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

Seja um voluntário nas 
escolas de Tremembé

Secretaria de Educação de Taubaté divulga lista 
de vagas em escolas da rede municipal

Você já pensou em fazer 
parte da Educação da sua 
cidade? Essa é a oportuni-
dade!
A Secretaria Municipal de 
Educação de Tremembé 
convida a todos para par-
ticipar da campanha “Seja 
um voluntário da escola”.
Procure uma escola mais 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté divulgou no dia 
15 de março de 2017, uma 
lista de unidades escolares 
que dispõe de vagas para 
a Educação Infantil, em 
Maternal I, Maternal II e 
Jardim. A lista está dispo-
nível no site da Prefeitura: 
www.taubate.sp.gov.br.
A lista é composta por 45 

próxima de sua casa e ca-
dastre-se! Não é necessá-
rio ter experiência ou for-
mação acadêmica.
Venha compartilhar…
Seu tempo… Suas histó-
rias… Sua energia… Seus 
talentos… Suas habilida-
des… Sua boa vontade…
A Educação precisa de to-

escolas, com vagas dis-
poníveis para crianças de 
3 a 6 anos, nascidas entre 
julho de 2011 e junho de 
2014.
Os interessados de-
vem comparecer na Se-
cretaria de Educação,  
localizada à rua Itanhaém, 
37, no bairro Jardim Russi, 
as segundas, quartas e sex-

dos! De mãos dadas nos-
sos alunos vão mais longe!
Para maiores informações 
procure a secretaria das 
escolas municipais ou a 
Secretaria Municipal de 
Educação.
12-3674-2145/3672-2537
Praça Jorge Tibiriçá, nº 
93- Centro. Tremembé-SP

tas-feiras, das 8h às 11h e 
as terças e quintas-feiras, 
das 14h às 17h.
Os pais ou responsá-
veis devem comparecer 
munidos de compro-
vante de endereço atual  
(em nome do respon-
sável), RG do adulto  
e certidão de nascimento 
da criança.

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté
promove Seminário 

“Água Residual”

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Água 2017, a 
Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura de 
Taubaté irá promover no 
dia 21 de março (terça-fei-
ra), das 19h às 22h, o Se-
minário “Água Residual”, 
no auditório da ECASE/
Unitau.
Os interessados devem 
comparecer ao local às 
19h para credenciamento 
e a abertura oficial será às 
19h15.
Na sequência da programa-

ção, às 19h30 acontecerá a 
primeira palestra intitulada  
“Os desafios do Sanea-
mento Básico no Brasil 
– avanços e benefícios 
sociais” ministrada por 
Rubens Filho do Instituto 
Trata Brasil.
Logo após, às 20h30, o 
Prof. Dr. Marcelo Targa, 
Coordenador do Progra-
ma de Pós-Graduação  
em Ciências Ambientais 
da Universidade de Tauba-
té irá ministrar a pales-
tra “Qualidade da Água 

na Bacia do Rio Una”. O 
evento termina com deba-
tes.
O Seminário é gratuito e 
aberto ao público que re-
ceberá certificação online.
Mais informações pelo te-
lefone 3625-5023.
SERVIÇO:
Local: Auditório ECASE/
UNITAU
Endereço: Rua Expedicio-
nário Ernesto Pereira, nº 
99/Centro Taubaté – S.P.
Data: 21 de março de 2017
Horário: das 19h às 22h

Corpo de Baile de
Caraguá realiza oficina 
e espetáculo em Pinda

Pindamonhangaba recebe, 
neste domingo (19), uma 
oficina e uma apresenta-
ção do Corpo de Baile de 
Caraguatatuba, no Tea-
tro Galpão. Ambas serão 
gratuitas e fazem parte da 
parceria entre a Prefeitura, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, e o Gover-
no do Estado, por meio do 
Circuito Cultural Paulista, 
que completa 10 anos em 
2017.
Com entrada gratuita, a 
apresentação está mar-
cada para as 20 horas. O 
espetáculo “Colcha de 
Retalhos” relata o olhar 
que o homem lança so-
bre o mundo que o cerca 

e sobre si mesmo. Inspi-
rado em Platão e Schope-
nhauer, o espetáculo trata 
da contemplação como  
forma de transformação de 
si mesmo e no mergulho 
interior para a significação 
do mundo. “Colcha de Re-
talhos” propõe um relato 
intrínseco da importância 
do ser individual no con-
junto sociedade.
O espetáculo de dança tem 
classificação livre e 40 mi-
nutos de duração.
A direção geral é de Cris-
tina Neves. Concepção 
Coreográfica: Cristi-
na Neves e companhia. 
Orientação artística (con-
cepção da obra): Lara Pi-

nheiro. Light designer: 
Cristian Rocha. Adereços 
e Figurino: Companhia.  
Elaboração Audiovisual: 
Mayara Neves. Produção: 
Valdinei Silva. Elenco: 
Cristian Rocha, Valdi-
nei Silva, Elisa Venâncio, 
Barbara Detusk, Samantha 
Delfino,Ysadora Dias e 
Octávio Polletii.
Oficina de dança 
Ainda no domingo 
(19), a Companhia re-
alizará uma oficina de 
dança contemporânea,  
voltada para bailarinos da 
cidade. A participação será 
gratuita, a partir das 15 
horas, também no Teatro 
Galpão. 


