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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura abre processo 
seletivo para Professores 

e demais profissionais 
em Campos do Jordão

Entre o dia 26 de outubro 
até o dia 16 de novembro 
estão abertas as inscrições 
para a contratação tempo-
rária por tempo determina-
do de professores e demais 
profissionais que prestarão 
serviço para a Secretaria 
de Educação de Campos 
do Jordão.
As jornadas de trabalho 
podem ser de 20h; 30h ou 
40h semanais, com remu-
nerações que vão de R$ 
11,78 a R$ 13,71 hora-au-
la, ou de R$ 880,00 a R$ 
1.587,75, conforme o car-
go. Os interessados devem 
realizar as inscrições no 
período de 26 de outubro a 
16 de novembro, pelo site 
www.promun.com.br, ou 
pessoalmente na Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção, localizada na Rua Mi-
guel Pereira, nº 235, Vila 
Abernéssia, nos horários 
das 10:00 às 12:00 horas e 
das 13:00 às 15:00 horas.
A prova será aplicada no 

dia 3 de dezembro.
Todos os inscritos serão 
classificados por meio de 
prova objetiva, prevista 
para ser aplicada no dia 03 
de dezembro de 2017, das 
10:00 às 12:00 horas e das 
14:00 às 16:00 horas, em 
locais a serem divulgados. 
Este processo tem valida-
de de um ano, podendo ser 
prorrogado a critério da 
Administração por igual 
período. Mais informações 
podem ser obtidas no edital 
disponível no site da Pre-
feitura de Campos do Jor-
dão. http://camposdojor-
dao.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2017/10/Edital-
de-Abertura-do-Processo-
Seletivo-02.2017.pdf
Vagas: As vagas destina-
das a professores são para: 
Professor Ensino Funda-
mental II (Português, Ma-
temática, Geografia, Arte, 
Inglês, Ciências, Historia, 
Educação Física), Profes-
sor Especialista em Psico-

pedagogia, Professor Alu-
no (com atuação nos anos 
finais – Português, Mate-
mática, Geografia, Arte, 
Inglês, Ciências, Historia), 
Professor Ensino Funda-
mental I, Professor Aluno 
(com atuação nos anos ini-
ciais), Professor Educação 
Infantil, Professor Aluno 
(com atuação na Educa-
ção Infantil), Professor 
Especialista em Deficiên-
cia Visual, Professor Es-
pecialista em Deficiência 
Auditiva, Professor Espe-
cialista em Deficiência In-
telectual.
Outras vagas são para: 
Nutricionista, Fonoaudió-
logo, Interprete de Libras, 
Instrutor de Libras, Ins-
trutor de Braille, Técnico 
em Nutrição, Auxiliar da 
Vida Escolar, Oficial de 
Escola, Orientador Disci-
plinar de Alunos, Agen-
te de Serviço Escolar 2 
(merendeiro), Agente de 
Serviço Escolar 1 (faxi-
neiro), Monitor de Oficina 
de Informática, Auxiliar 
Técnico em Educação In-
fantil (Recreacionista),  
Auxiliar de Serviços em 
Educação Infantil (Berça-
rista), Agente de Serviço 
em Educação Infantil 2 
(merendeira), agente de 
Serviço em Educação In-
fantil 1 (faxineira), Assis-
tente de Administração e 
Faxineiro.

Estado divulga
potencial turístico de 
Pindamonhangaba

A cidade de Pindamonhan-
gaba, carinhosamente cha-
mada de Pinda, foi um dos 
destinos apontados pelo 
site do Governo do Estado 
de São Paulo, como opção 
de turismo e lazer para os 
paulistas neste fim de ano.
Na publicação, o governo 
destaca que  a cidade atrai 
turistas que vão em bus-
ca de tranquilidade, mas 
também os que gostam de 
aventura. “Ao chegar, logo 
o visitante se depara com 
o céu colorido de paragli-
ders, paraquedas e balões. 
Além disso, ainda pode 
desfrutar da exuberante 
natureza”, diz a publica-
ção.
Outro destaque  para quem 
deseja conhecer a cidade, 
são as belas edificações de 
arquitetura com seus pa-
lacetes, centros culturais, 
igrejas e santuários, que 
contam um pouco do per-
curso histórico do muni-
cípio desde sua fundação, 
no século 18. O município 
também abriga a maior co-
munidade do movimento 
Hare Krishna da América 
Latina, aberta à visitação.
O centro histórico possui 
diversos pontos turísticos, 
como o Palacete Visconde 
da Palmeira e suas mais de 

60 janelas – as superiores 
são circundadas por uma 
ampla sacada. Com estilo 
neoclássico, é uma obra 
remanescente da nobreza 
rural cafeeira paulista e 
apontada como a constru-
ção em taipa de pilão mais 
alta do mundo. Em 1969, 
foi tombado pelo Conse-
lho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo (Con-
dephaat). Hoje o local 
abriga o Museu Histórico 
e Pedagógico D. Pedro I 
e Dona Leopoldina. Outra 
construção tombada pelo 
Condephaat é o Palacete 
10 de Julho, antiga resi-
dência do Barão de Itape-
va e onde atualmente fun-
ciona um centro cultural.
Natureza
As belezas naturais da ci-
dade encantam qualquer 
turista. Integrante do Cir-
cuito Mantiqueira, Pinda 
oferece diversas atrações 
para quem quer ficar mais 
próximo da natureza. O 
Bosque da Princesa, por 
exemplo, possui 643 árvo-
res de 52 espécies.
Outro ponto turístico co-
nhecido na cidade é o 
Pico do Itapeva, que fica 
a 1.950 metros de altitude 

na divisa entre as cidades 
de Pinda e Campos do Jor-
dão. Do alto, nos dias cla-
ros, é possível avistar qua-
se toda a região do Vale do 
Paraíba, desde o Pico das 
Agulhas Negras até a serra 
da Guararema.
Outra dica é a Reserva 
Ecológica de Trabiju, par-
que florestal com seis mil 
metros quadrados e con-
siderado área de proteção 
ambiental.
Rota da Luz
Pinda faz parte do Rota 
da Luz, que integra o 
programa Caminha São 
Paulo, da Secretaria de 
Turismo como propos-
ta de uma jornada de fé,  
reflexão, contemplação e 
meditação. O trajeto foi 
concebido para garantir o 
bem-estar e a segurança 
dos caminhantes, que an-
tes realizavam suas cami-
nhadas até Aparecida pelo 
acostamento da via Dutra.
Desta forma, um ca-
minho alternativo foi 
criado. São 201 quilô-
metros de estradas se-
cundárias, passando por 
nove municípios paulistas.  
O caminho é autoguiado 
e ao final do seu percurso 
um certificado pode ser 
emitido.
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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.
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 MARIA DE FÁTIMA BRETHERICK PINHEIRO
 CONHECIDA COMO ESCRITORA MARIA DE FÁTIMA BRETHERICK
 NASCEU EM 26 DE JANEIRO DE 1978 EM SÃO PAULO
 PROFESSORA DE IDIOMAS: INGLÊS, ESPANHOL E ALEMÃO
 MEMBRO DA ASBAERJ ( ACADEMIA SOBERANA DE LETRAS DO RJ )
 MEMBRO DA UBE ( UNIÃO BRASILEIRA DE ESCRITORES SP )
 CRIADORA DO ÚNICO CURSO DE ESCRITORES PROFISSIONAIS  DO ES-
TADO DE SP    (CEPESP)
 EX APRESENTADORA DA TV CIDADE PROGRAMA DESCUBRA O SEU 
TALENTO 99 NET  TAUBATÉ 

SE TORNOU ESCRITORA EM 2012 COM O SEU PRIMEIRO LIVRO DE AU-
TOAJUDA CHAMADO: 

“ COMO LIDAR COM AS PESSOAS SEM PRECISAR GOSTAR DELAS “
“ RESGATANDO A SUA AUTOESTIMA “ ( 2013 )
“ APRENDENDO A CONHECER OS HOMENS DE A a Z “ ( 2014 )
“ O SUCESSO, VOCÊ BUSCA OU ALCANÇA ? “ ( 2016 BIENAL SP )
“ O RESPEITO É UM COMEÇO OU UM FIM ? “  ( 2017 FLIP  )

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 198, Termo nº 6665
Faço saber que pretendem se casar RODOLFO DIOGO DO AMARAL TI-
RELLI REIS e MARIA GABRIELA BARBOSA CHIARADIA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 17 de janeiro de 1992, 
de profissão vendedor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
José Juvencio Neves, nº 191, Vila Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de 
LUIZ ANTONIO TIRELLI REIS, de 58 anos, nascido na data de 14 de setembro 
de 1959, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Guaratinguetá/SP e 
de MARIA INÊS DO AMARAL, de 52 anos, nascida na data de 2 de março de 
1965, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela 
é natural de Tremembé - SP, nascida em 30 de outubro de 1998, de profissão 
vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de SIMONE APARECIDA BARBOSA CHIARADIA, de 44 
anos, nascida na data de 14 de janeiro de 1973, 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar de Limpeza 
(pessoa com deficiência)
Auxiliar de Logistica 
(pessoa com deficiência)
Promotor de Vendas 
(para pessoa com deficiência)
Auxiliar Administrativo
Mecânico de Suspensão
Responsável Técnico (Área 
Saúde) Enfermeiro, Biólogo
Representante Comercial
Vendedor no Comércio
Vendedor Interno
Vendedor Externo

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária 
Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o inte-
resse em cadastrar vagas aber-
tas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@
gmail.com

BIOGRAFIA DA ESCRITORA MARIA DE FÁTIMA BRETHERICK



21-22-23 de outubro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Taubaté prorroga
campanha de

combate à sífilis

Teatro Metrópole
apresenta peça
“Xeque Mate”

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté prorrogou em 
uma semana a campanha 
de combate à sífilis. As 
atividades, que tiveram 
início em 16 de outubro, 
serão estendidas até o dia 
27.
A prorrogação foi defini-
da após a emissão de uma 
nota conjunta da Secreta-
ria de Estado da Saúde e 
do Conselho de Secretá-
rios Municipais de Saúde 
do Estado de São Paulo 
reforçando a competência 
dos profissionais de enfer-
magem para a realização 
de exames, entre eles os 
testes rápidos para a detec-
ção da doença.
Em Taubaté, a campanha 
de combate à sífilis conta 

O Teatro Metrópole de 
Taubaté traz em sua pro-
gramação a peça “Xeque 
Mate”, que será apresen-
tada no próximo sábado, 
dia 21 de outubro, às 21h. 
Também está programada 
outra sessão destinada a 
alunos de escolas públicas, 
com ingressos solidários, 
no domingo, às 18h.
O espetáculo, com direção 
e elenco de Sidney Breta-
nha, tem recomendação 
etária de 14 anos. O en-
redo conta a trajetória de 
cinco pessoas que con-
vivem com o vírus HIV, 
desmistificando e, ao mes-
mo tempo, esclarecendo 
as formas de contágio e o 
caminho trilhado por uma 
família sobrevivente (ou 

com a realização dos tes-
tes rápidos, orientações de 
prevenção, distribuição de 
materiais educativos e pre-
servativos.
Entre os dias da campa-
nha, a população poderá 
se dirigir ao AMI (Ambu-
latório Municipal de In-
fectologia), ao Consultó-
rio de Rua e a 32 unidades 
de saúde para fazer o teste 
rápido (confira relação).
A detecção da sífilis é feita 
por meio de testes rápidos 
disponíveis no SUS (Siste-
ma Único de Saúde). Para 
as gestantes, a indicação 
da realização dos testes rá-
pidos é feita já na primeira 
consulta do pré-natal, daí a 
importância da conscienti-
zação de mães e seus par-

não) a todas as esperanças, 
dores e inquietações que a 
doença traz consigo.
Usando o jogo do xadrez 
como analogia, o espetá-
culo narra a vida de um 
rei (marido heterossexual) 
que sucumbe aos desejos 
da carne, procurando sa-
tisfazer seus anseios jun-
to ao bispo (um travesti). 
Sem sequer saberem dos 
riscos que ambos correm, 
acabam transmitindo o ví-
rus a rainha (esposa). Este 
é o estopim para a violên-
cia emocional desenca-
deada pelo cavalo (filho), 
que, através das drogas, 
também contrai o vírus. A 
esperança resta somente a 
torre (o outro filho), que 
vê sua estrutura familiar 

ceiros, para iniciar o pré-
natal ainda no primeiro 
trimestre da gravidez. Em 
agosto o município sediou 
um encontro regional para 
debater a ocorrência de 
casos de sífilis congênita 
(em bebês) e em gestantes.
Em Taubaté, por exem-
plo, dados disponibiliza-
dos pelo Sinan (Sistema 
de Informação de Agravos 
de Notificação), indicam 
o registro de 280 casos de 
sífilis entre janeiro e se-
tembro deste ano. São 200 
casos em adultos, 30 casos 
em gestantes e 50 casos 
em bebês. Em todo o ano 
passado foram registrados 
354 casos, dos quais 258 
em adultos, 39 em gestan-
tes e 57 em bebês.

desmoronar em decorrên-
cia desta doença que cada 
vez mais atinge as pesso-
as, não importando idade, 
opção sexual, crença ou 
raça.
Para a sessão de sábado, 
os ingressos custam R$ 60 
(inteira) e R$ 30 (meia). Já 
para a sessão de domingo, 
com ingressos solidários, 
2 quilos de alimentos se-
rão trocados diretamente 
nas unidades escolares. 
Essa iniciativa faz parte 
do projeto “Eu Alimento a 
Cultura” em conjunto com 
o Fussta (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté).
Mais informações e reser-
vas de ingressos pelos te-
lefones: (11) 98765-1250 
e (12) 2624-8695.



página 5A GAzetA dos Municípios21-22-23 de outubro de 2017

CONVOCAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a retoma-
da da licitação na modalidade Pregão N°027/2017. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL 
DE ELÉTRICA, tendo em vista despacho da Sra. Prefeita Municipal, Érica 
Soler Santos de Oliveira, pelo não provimento do recurso impetrado pela 
empresa ELÉTRICA FERRAGENS PAULISTA LTDA. EPP e Convoca os 
Licitantes: Valle Eletricidade e Serv. Ltda. ME, JCB Materiais Ltda. ME, 
Eletroguará Materiais Elétricos Ltda. ME e Elétrica Radiante Materiais Elé-
tricos Ltda. EPP para realização de sessão de negociação dos Itens no dia 
25/10/2017 às 09:00hs. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 057/2017. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material Esportivo. Po-
derão participar deste pregão apenas Microempresas e empresas de pe-
queno porte conforme Artigo 47, § 1º da Lei 123/2006. Data da realização: 
01/11/2017 às 10h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.
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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.
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Prefeitura de Caçapava
abre 90 vagas para o 

Time do Emprego

POTIM vai receber
projeto varal solidário

Prefeitura de POTIM 
anuncia últimos meses 
para o recadastramento 

imobiliário

O Time do Emprego, pro-
grama coordenado pela 
Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (Sert), está com 
inscrições abertas para 
três turmas em Caçapava. 
Serão disponibilizadas 90 
vagas, a fim de inserir ou 
recolocar maiores de 16 
anos no mercado de traba-
lho.
O Time do Emprego visa 
através de seus profissio-
nais ensinar técnicas de 
direcionamento ao merca-
do de trabalho, aperfeiçoa-
mento de habilidades, pro-
dução de currículos, dicas 
de comportamento em en-

A Prefeitura Municipal de 
Potim junto ao Lions Clu-
be de Aparecida realiza no 
dia 26 de outubro o 1º Va-
ral Solidário.
O Varal solidário trata-se 
de um evento onde roupas 

A Prefeitura Municipal de 
Potim realiza o recadas-
tramento de Imóveis até o 
fim do mês de novembro. 
Alertamos para a necessi-
dade em atualizar os da-
dos comprovando assim, 
sua posse sobre o imóvel. 
Ajude a planejar a nossa 
cidade!
Aos munícipes que ainda 
não realizaram o recadas-
tramento, solicitamos que 
compareçam na Prefeitu-
ra, munidos do Contrato 
de Venda ou Escritura da 

trevistas, além do resgate 
das habilidades, autoesti-
ma e cidadania.
As inscrições serão re-
alizadas de 19 a 23 de 
outubro em três locais 
Secretaria de Indústria 
Comércio e Agricultura 
(SICA) (Rua Marechal  
Eduardo Sócrates, 254 - 
Vila São João), SENAI 
(Rua André Santos de 
Oliveira Lima, 15 - Vila 
André Martins) e no PAT 
(Ladeira São José, 90 – 
Centro), das 9h às 15h30. 
Os interessados devem le-
var RG e CPF.
O treinamento será realiza-
do na Secretaria de Indús-

são expostas e as pessoas 
que precisam podem esco-
lher seus itens.
Quem tiver roupa para doar 
pode procurar o CRAS e 
deixar suas doações. Para 
participar do varal solidá-

residência junto com os 
documentos RG e CPF. O 
Setor de Tributos apresen-
ta mais de 1.000 cadastros 
não atualizados e reforça a 
importância da ação para a 
atualização dos dados.
O recadastramento é obri-
gatoriedade para este ano. 
A falta de documentação 
implicara nas confecções 
do IPTU de 2018, já que 
medida da FEBRABAN 
não permitirá a emissão de 
boletos de cobrança a imó-
veis que não contenham 

tria Comércio e Agricultu-
ra (SICA) (Rua Marechal 
Eduardo Sócrates, 254 
- Vila São João), SENAI  
(Rua André Santos de Oli-
veira Lima, 15 - Vila An-
dré Martins) e na escola 
EEPSG Professor Roque 
Passarelli (Rua Artur Be-
nedito de Oliveira Porto, 
201 - Jardim Rafael).
Para maiores informações 
basta entrar em contato 
pelo telefone (12) 3652-
6502.
Acesse o hotsite do PAT 
e saiba mais sobre o time 
do emprego: http://www.
cacapava.sp.gov.br/pat/ti-
medoemprego.php

rio é necessário compa-
recer ao Cras que fica na 
Rua Antônio de Oliveira 
Portes número 338 a par-
tir das 9:30 da manhã.  
Aproveite esta oportunida-
de.

CPF e RG cadastrados.
No início do ano, o Setor 
de Fiscalização em parce-
ria com o Tributos realizou 
o recadastramento manei-
ra porta a porta nos bairros 
da cidade, atingindo gran-
de parte da população.
O atendimento é reali-
zado na Prefeitura Mu-
nicipal de Potim, das 
13h às 17h na Praça  
Miguel Corrêa dos Ouros 
101, Centro – Potim. Para 
mais informações: (12) 
3112-9200.

Alunos expõem projeto 
Expo Monstros no
Museu de Pinda

No mês de novembro, os 
alunos da 5°ano A da Es-
cola Profª Odete Corrêa 
Madureira realizarão a 
“Expo Monstros” no Mu-
seu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina.
A iniciativa do projeto 
“Expo Monstros“ partiu da 
leitura do livro “A Rua do 
Berro”, de Tommy Don-
bavard, da editora Sala-
mandra. Os alunos ficaram 
envolvidos pela narrativa 
do autor que fala sobre 
monstros como vampiros, 
múmias, zumbis, bruxas e 
lobisomens.
Interessados pelo assunto, 
os alunos começaram a 
perguntar sobre a origem 
dos monstros e o professor 
Diogo Fernando dos San-
tos teve a ideia de discu-
tir melhor a temática. Ele 
decidiu explorar a Grécia 
antiga com a origem do 
mito sobre monstros, deu-
ses e heróis incentivando 

as crianças a pesquisarem, 
elaborarem resumos e ex-
porem oralmente os resul-
tados alcançados.
Dando continuidade ao 
projeto, os alunos pude-
ram comparar os monstros 
da mitologia grega com 
os da contemporaneida-
de em quadros, com suas 
semelhanças e diferenças, 
chegando à conclusão que 
muitos autores buscam 
inspiração na mitologia 
para compor suas histórias 
fantásticas.
Para a exposição, os alu-
nos construíram painéis de 
maneira criativa utilizando 
diferentes texturas como 
barbantes, fio de piaçava, 
tampinhas, Bombril, ata-
duras, tecido, entre outros 
materiais.
Eles utilizaram conheci-
mento matemático para 
medir e ampliar seus dese-
nhos nos painéis e escrita 
com a produção de histó-
rias assustadoras com o 

auxílio do professor com 
base no conhecimento ad-
quirido durante o proces-
so.
Durante a elaboração da 
exposição, os alunos re-
alizaram esculturas dos 
monstros mitológicos e 
elaboraram um momento 
literário, com três alunas 
contando as histórias para 
outras salas. As crianças 
preparam também uma ati-
vidade de desenho e escri-
ta para os alunos menores, 
sobre a mesma temática.
“A exposição foi 
um sucesso por  
haver comprometimen-
to dos alunos e professor, 
houve organização, cada 
um sabia o que fazer du-
rante a amostra de arte. Os 
alunos souberam orientar 
e explicar aos visitantes 
qual era o sentido daquela 
exposição e o que tinham 
feito em conjunto”, co-
menta a responsável So-
lange Arantes Correa.
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Drone será utilizado
em fiscalização contra 
focos de dengue em 

Caraguatatuba

Estudantes caçapavenses 
ganham concurso

promovido pelo Exército

Reforçando as ações de 
combate à dengue, a Pre-
feitura de Caraguatatu-
ba, realizará fiscalizações 
contra focos de dengue 
utilizando um drone (veí-
culo aéreo não tripulado). 
O projeto é uma parce-
ria entre as Secretarias de 
Saúde e de Comunicação.
O objetivo é detectar cria-
douros do Aedes aegypti 
em casas de temporada, 
que ficam fechadas na 
maior parte do ano.
A primeira ação do proje-
to será realizada neste sá-
bado (21/10), nos bairros 
Poiares e Tinga. Um fun-
cionário da Secretaria de 
Comunicação vai manipu-
lar o drone e estará acom-
panhado de uma equipe de 
controle de dengue.
Caso ocorra a detecção 
de algum foco de dengue, 
o dono da casa receberá 

O concurso literário pro-
movido pela 12ª Brigada 
de Infantaria Leve (Ae-
romóvel) de Caçapava, 
sobre os 13 anos da par-
ticipação brasileira na 
Missão das Nações para 
a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH), premiou 
três estudantes caçapaven-
ses em solenidade reali-
zada ontem (17) no Forte 
Ipiranga.
Ingryd Cristina de Abreu 
Pizarro, da Escola Estadu-
al Ministro José de Moura 
Resende, Lara Prado Men-
donça, da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamen-
tal Edmir Viana de Moura 
e Maria Eduarda Tobias da 
Silva, da Escola Munici-

multa que varia entre R$ 
1,6 mil e R$ 3,2 mil, de 
acordo com a legislação 
municipal.
De acordo com a coorde-
nadora de Saúde Coleti-
va, Alexandra Facchni, o 
baixo número de casos da 
de dengue na cidade não 
pode acarretar em relaxa-
mento.
“Temos que reforçar cada 
vez mais nossas ações de 
combate a essa doença, 
para que Caraguatatuba 
possa ser uma cidade li-
vre da dengue. E isso só 
que consegue com muito 
trabalho e colaboração da 
população”, afirmou.
Segundo a secretária de 
Comunicação, Maria Lui-
za Baracat, a ação com o 
drone complementará o 
trabalho feito pela equi-
pe de combate de dengue. 
“Sempre que os muníci-

pal de Ensino Fundamen-
tal Edmir Viana de Moura, 
foram as vencedoras do 
concurso que teve como 
tema “Brasil no Haiti: 
Uma história de sucesso”.
O concurso teve como ob-
jetivo incentivar o civismo 
e o patriotismo, além de 
disseminar a imagem do 
Exército Brasileiro como 
uma instituição de incenti-
vo ao ensino. A avaliação 
das redações foi realizada 
por um júri composto por 
representantes das Or-
ganizações Militares da 
Brigada Fornovo Di Taro, 
professores de língua por-
tuguesa, de literatura e crí-
ticos literários.
Na ocasião, a Brigada 

pes fizerem uma denúncia 
de foco do Aedes aegypti 
numa casa que fica cons-
tantemente fechada e sem 
moradores, entraremos 
em ação com o drone para 
fazer a detecção e multar o 
dono, até que ele elimine o 
criadouro”, disse a secretá-
ria.
Os munícipes podem rea-
lizar denuncias sobre foco 
de dengue para o Centro 
de Controle de Zoonoses, 
pelos telefones 3887-6085 
ou 3887-6888.
A medida será adotada em 
toda a cidade, a pedido do 
prefeito Aguilar Junior. 
“O combate à dengue é 
uma responsabilidade de 
todos, seja poder público, 
seja a população em ge-
ral. A conscientização é de 
fundamental importância 
para a redução dos índi-
ces”, ressalta.

Fornovo Di Taro também 
recebeu os militares que 
compuseram o último 
contingente de Força de 
Paz do Haiti (BRABAT 
26). O evento foi presidi-
do pelo Gen Bda Mário 
Fernandes Cmt da 12ª Bri-
gada de Infantaria Leve 
Aeromóvel – a Brigada 
Fornovo di Taro, e pelo  
Cel Milton Campos Fer-
reira Junior, cmt do 6º Ba-
talhão de Infantaria Leve 
Aeromóvel, e contou com 
a participação do prefeito 
Fernando Cid Diniz Bor-
ges, do Secretário de De-
fesa e Mobilidade Urbana 
Mário Antunes e da Secre-
tária de Educação Daniela 
Raro Pina.


