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A GAzetA dos Municípios

Circuito Sesc de Xadrez 
Escolar tem início

neste sábado
em Taubaté

Secretário de Esportes 
de Ilhabela recebe
atleta paraolímpico

Troca de ingressos 
para Taubaté e JF

Vôlei começa nesta 
quarta em Taubaté

O Sesc, em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté, 
realiza a 1ª Etapa do Cir-
cuito Sesc de Xadrez Es-
colar 2017, neste sábado, 
dia 25 de março, das 10h 
às 12h45. 
A competição inclui as 

O secretário de esportes de 
Ilhabela, Beto de Mazinho 
e o secretário adjunto Flá-
vio Cesar, receberam nesta 
sexta-feira (17/3), o atleta 
de triátlon paraolímpico 
Fernando Aranha, que es-
teve no arquipélago a con-
vite do atleta ilhabelense 
de Jiu Jitsu, Clehomens 
Almeida, para apresentar o 
projeto “Inclusive Você”, 
do “Instituto Entre Rodas 
e Batom”, onde é diretor 
de esportes.
O “Instituto Entre Rodas” 
tem como desafio formar 
lideranças humanitárias 
para igualdade de gênero, 
por meio de projetos que 
eliminem barreiras e trans-
forme vidas. “O projeto 

A Secretaria de Esportes e 
Lazer começa nesta quar-
ta-feira, dia 22 de março, 
a troca de ingressos para o 
segundo jogo das quartas 
de final da Superliga Na-
cional entre Taubaté e JF 
Vôlei. A partida será dia 
23, às 21h55, no ginásio 
do Abaeté.
As trocas podem ser feitas 
por um quilo de alimento 
não perecível na Secreta-
ria de Esportes, das 08h30 
às 18h, ou na loja Loucos 
por Esporte no Via Vale 
Garden Shopping, das 10h 
às 22h.
Serviço:

categorias sub 10, sub 12, 
sub 14 e livre. As meda-
lhas serão entregues aos 
cinco primeiros colocados 
de cada categoria.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas das 
9h30 às 9h50 no dia do 

“Inclusive você” nasceu a 
partir da minha experiên-
cia no esporte adaptado. 
Estou entre os dez melho-
res atletas do mundo na 
modalidade, e acabo de 
retornar ao Brasil trazendo 
na bagagem a medalha de 
ouro conquistada no Pana-
mericano de Triathlon, que 
aconteceu em Sarasota 
(Flórida – USA)”, decla-
rou Aranha.
A fundadora do instituto 
Eliane Lemos, ressaltou 
que a importância dos pi-
lares do projeto. “O prin-
cipal objetivo do projeto 
é ressaltar a importância 
e a inclusão das pessoas 
com deficiência, por meio 
da educação e do esporte, 

Ao todo, serão disponibi-
lizados “800 ingressos” 
para troca dos torcedores.
• Postos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 18h – In-
gressos disponíveis: 400
– Loucos Por Esporte (Via 
Vale Garden Shopping). 
Horário: das 10h às 22h – 
Ingressos disponíveis: 400
• Cada ingresso será troca-
do por 1 quilo de alimento 
não perecível, que será do-
ado às instituições de cari-
dade da cidade;
• Cada pessoa poderá tro-
car no máximo dois in-

torneio (no mesmo local). 
Cada competidor deve le-
var seu próprio jogo de xa-
drez. O Sesc fica na Ave-
nida Engenheiro Milton de 
Alvarenga Peixoto, 1264, 
no bairro Esplanada Santa 
Terezinha.

além da doação de cadei-
ras de rodas para crianças 
e adolescentes entre 5 e 14 
anos de idade.
No Brasil são mais de 45 
milhões de pessoas com 
deficiência que, em sua 
maioria, continuam fora 
das escolas, do mercado 
de trabalho e/ou do con-
vívio social. “Transformar 
essa realidade torna-se 
um desafio quando ainda 
é preciso lidar com a falta 
de acessibilidade nos es-
paços públicos, por isso, 
essa reunião com o Secre-
tário de Esportes sinaliza 
uma grande oportunidade 
na vida de muitas pessoas 
que possuem uma defici-
ência”, finalizou o atleta.

gressos e deverá apresen-
tar o CPF no momento da 
troca. Essa medida preci-
sou ser tomada para evitar 
a ação de cambistas;
• Crianças de até 04 anos 
não precisam do ingresso;
• Pedimos que le-
vem saquinhos  
plásticos para retirada do 
lixo após o jogo;
• Estará proibida a entrada 
de instrumentos musicais, 
capacetes, guarda-chuvas 
e bebidas, alcoólicas ou 
não, em garrafa ou latinha. 
Somente estará liberada a 
entrada de água em copi-
nho plástico.

Quinta Solidária promove
a solidariedade ao som

do Coral Municipal
em Caçapava

Todas as quintas-feiras 
acontece a Quinta Solidá-
ria, evento que tem como 
objetivo principal desper-
tar a solidariedade dos ca-
çapavenses unindo a com 
entretenimento e música 
de qualidade.
Fraldas, roupas, alimen-

tos e leite em pó são algu-
mas opções que você pode 
doar para ajudar diversas 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social. As 
doações podem ser depo-
sitadas em uma caixa em-
baixo do coreto no dia do 
evento ou diretamente no 

Fundo Social de Solidarie-
dade (Rua Alberto Pinto 
de Faria, 280 - Jardim Ju-
lieta) das 9h às 15h30.
A Quinta Solidária dessa 
semana traz a apresenta-
ção do Coral Municipal de 
Caçapava, sob a regência 
do maestro Márcio Faria 
e com acompanhamento 
da pianista Jeane Silva, a 
partir das 18h na praça da 
Bandeira.
O coral da cidade promete 
emocionar os caçapaven-
ses presentes com um pro-
grama de canções eruditas 
e populares, desde temas 
folclóricos até sucessos da 
música brasileira.
A Quinta Solidária é uma 
iniciativa do Fundo Social 
de Solidariedade de Ca-
çapava e da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer.
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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 Fim de Semana Cultural
em Santo Antônio do Pinhal

Prefeitos tomam posse 
de presidente da junta 

de serviço militar

A secretaria de Turismo, 
Departamento de Eventos 
e Assessoria de Comuni-
cação dará inicio nova-
mente ao Projeto “Fim de 
semana Cultural”, que tem 
como objetivo trazer ao 
palco do Auditório Muni-
cipal apresentações cultu-
rais sem custos para a po-
pulação e visitantes.
Neste primeiro Fim de 
semana Cultural teremos 
três apresentações:
Na sexta-feira dia 31 de 
março – “Vanessa Ballet” 
– Mostra de Dança – Um 
lindo Espetáculo de Ballet 
Clássico.
No sábado dia 01 de abril 
– “CIA PÉ DE CANA” – 
ESPETACÚLO CIRCO 

Por Simone Ribeiro – 
      No dia 17 de março do 
corrente ano, em cerimô-
nia cívico-militar, realiza-
da na Câmara Municipal 
de Taubaté, o Prefeito Ro-
naldo Rivelino Venâncio 
foi empossado como Pre-
sidente da Junta Militar.
       O Prefeito fez o ju-
ramento e assinou o Com-
promisso de Posse, se 
comprometendo em cum-
prir deveres e obediência 
à Lei do Serviço Militar, 
como compromisso de 

DE DOISDO
Circo de “Doisdo” traz um 
resgate do lúdico e convi-
da todos a embarcar num 
universo onde a lógica do 
nosso cotidiano é subverti-
da através da imaginação, 
da brincadeira e de uma 
forma inusitada de enca-
rar a vida. Acesse o link e 
conheça um pouco da CIA 
PÉ DE CANA – http://
gshow.globo.com/…/du-
pla-circense-faz-espeta-
culos-em-… No domingo 
dia 02 de abril – “TRUPE 
SENTIDOS” – ESPETA-
CÚLO INCLUSIVO
Um espetáculo sensível, 
delicado e bem-humora-
do que nos transporta ao 
mundo infantil e imagi-

oferecer excelente serviço 
de manutenção e atendi-
mento em seu Município.
      Participaram da so-
lenidade o Ten. Cel. Lú-
cio Ferreira de Medeiros, 
Chefe da 4ª Circunscrição 
do Serviço Militar, Cel. 
de Viação Márcio Mu-
ture Ohara, Comandante 
de Aviação do Exercito/
Taubaté, 2º Ten. QAO 
Nilton César Soares, ao 
posto de Delegado da 8ª 
Delegacia do Serviço Mi-
litar. Também estiveram 

nário com um toque de 
mágica e encantamento. 
Com atores ouvintes e não 
ouvintes, que através da 
música e da língua de si-
nais (LIBRAS), passeiam 
entre as estórias “O Leão e 
o Ratinho”, “O Coelho e a 
Tartaruga” e “A Cigarra e 
a Formiga” na companhia 
das palhaças: Risadinha e 
Simpatia. Um momento 
especial para ser experi-
mentado por todos de to-
das as idades.
Acesse o link e conhe-
ça um pouco da TRU-
PE SENTIDOS – https://
www.youtube.com/wat-
ch… Participem! Venham 
e tragam seus amigos e fa-
miliares.

presentes, Prefeitos e Se-
cretários de Junta Militar 
das 12 cidades subordi-
nadas à 8ª Delegacia do 
Serviço Militar: São Ben-
to do Sapucaí, Campos 
do Jordão, Santo Antônio 
do Pinhal, Tremembé,  
Pindamonhangaba, Ro-
seira, Lagoinha, São Luiz 
do Paraitinga, Ubatuba, 
Taubaté, Redenção da Ser-
ra e Natividade.
Simone Ribeiro é secretá-
ria da Junta Militar de São 
Bento do Sapucaí.
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Pinda comemora
o Dia da Água com 

evento na Praça

Comtur realiza reunião 
na Central Municipal de 

Conselhos em Pinda

Nota do Governo Municipal
sobre à reunião com
servidores da rede

municipal de ensino
em Paraibuna

 Nesta quarta-feira (22), a 
Praça Monsenhor Marcon-
des recebe comemorativo 
ao Dia Mundial da Água. 
A data foi instituída pela 
Organização das Nações 
Unidas, em 1992, e visa 
a ampliação da discussão 
sobre esse tema tão impor-
tante.
Das 9 às 16 horas, estarão 
na Praça representantes de 
instituições ligadas à água 
e ao meio ambiente, pro-
pondo a conscientização 
da população por meio de 
ações diversas. A partici-
pação é gratuita e aberta a 
todos.
O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura 

O Comtur - Conselho Mu-
nicipal de Turismo - reali-
zou, no dia 15 de março, 
sua primeira reunião na 
Central Municipal de Con-
selhos. Essa foi a quinta 
reunião ordinária da ges-
tão 2016/2018, que tem 
como presidente Kelly 
Eugênio Mendonça Faria.
A reunião contou com a 
presença da diretora do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, Ana Lúcia 
Gomes Araújo, que atu-
alizou informações refe-
rentes ao trabalho realiza-

O prefeito de Paraibuna, 
Victor de Cássio Miranda, 
recebeu em seu Gabinete, 
na manhã desta segunda-
feira (20), representantes 
dos professores e funcio-
nários das escolas munici-
pais. O grupo compareceu 
ao Paço Municipal para 
fazer reivindicações em 
benefício à categoria.
     Segundo a gestão atual, 
foi discutido o pagamento 
do Piso Salarial Nacional, 
o que já no início desta 
gestão está sendo avalia-
do, de acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal, uma vez que a folha 
de pagamento dos servi-
dores está acima do limite 
prudencial. Essa análise 
poderá ser melhor realiza-
da no fim do quadrimestre 
– em abril – quando o Po-
der Executivo e técnicos 
do Setor de Contabilidade 

estará presente trocando 
mudas de plantas por óleo 
usado, pilhas e baterias in-
servíveis. A Casa Verde, 
que integra a Secretaria 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura, terá em seu es-
tande a demonstração da 
árvore de pet, experiên-
cia da água da chuva com 
e sem cobertura vegetal, 
evapotranspiração, além 
de jogos ambientais e pes-
caria de resíduos sólidos, 
interagindo com os visi-
tantes. A responsável pela 
Casa Verde e presidente 
do Condema (Conselho 
Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente), Adriana 
Nogueira, explicou que 

do pelo departamento. Na 
última semana, a diretora 
esteve em reunião na se-
cretaria estadual de Turis-
mo para solicitar o apoio 
de infraestrutura estadual 
para a realização de even-
tos turísticos em Pindamo-
nhangaba. 
Na pauta do Comtur, 
ainda, uma explana-
ção sobe o inventário  
turístico e o plano dire-
tor de Pindamonhanga-
ba. Quanto a este tema, 
a diretora esclareceu 
que a cidade conta com  

da Prefeitura, se reunirão 
com a comissão de pro-
fessores, para que se tenha 
um diagnóstico melhor 
das finanças municipais e, 
a partir daí, seja avaliada à 
possibilidade do reajuste 
salarial.
     A respeito do salário 
mínimo nacional, de 937 
reais, a Administração 
Municipal informa que o 
mesmo ficou sem ser con-
cedido aos funcionários, 
nos meses de janeiro e fe-
vereiro, pois a Prefeitura 
aguardou o posicionamen-
to da Câmara Municipal 
para aprovar o projeto de 
“reenquadramento” do sa-
lário mínimo. Por meio do 
Decreto Nº 3155 de 16 de 
março, será efetuado no 
próximo pagamento (31 
de março), o valor atuali-
zado de R$ 937,00 com a 
diferença dos valores re-

a realização deste evento 
é de grande importância. 
“Precisamos encontrar 
maneiras de conscientizar 
a população sobre a im-
portância que tem esse re-
curso natural, que é a água, 
porque as pessoas não dão 
o devido valor, somente 
quando perdem. A situ-
ação é preocupante, por 
isso todas as ações são im-
portantes”, enfatizou.Tam-
bém participarão do even-
to a Apta, com a doação de 
peixes nativos; os alunos 
da Pedagogia da Uninter, 
com doação de mudas de 
hortaliças e de livros; e a 
Sabesp, com distribuição 
de água potável.

seu inventário atuali-
zado, e que também já 
conta com a demanda 
turística do município.  
De posse desses documen-
tos, somados a seis atas 
registradas de reuniões 
do Comtur e termo de re-
ferência do plano diretor, 
será possível Pindamo-
nhangaba se inscrever para  
se tornar município de in-
teresse turístico - e assim, 
ter acesso a receber recur-
sos do Fundo de Melhorias 
dos Municípios Turísticos, 
entre outros benefícios.

troativos desde 1º de janei-
ro de 2017.
     Quanto ao Vale Ali-
mentação, cujo valor é de 
80 reais mensais, o pre-
feito Victor Miranda ex-
plica. “Nós prevemos um 
aumento de no mínimo 
50% aos servidores pú-
blicos municipais, isto de 
momento é o que pode ser 
feito; acreditamos que a 
partir da análise do 1º qua-
drimestre de 2017, no mês 
que vem, poderemos ter 
uma situação financeira 
melhor e, posteriormente, 
buscar atender da melhor 
maneira as reivindicações 
dos professores e funcio-
nários.
   O prefeito de Paraibu-
na ainda complementou, 
dizendo. “A gestão muni-
cipal está tomando todas 
as ações necessárias para 
enxugar a máquina públi-
ca e assim cuidar melhor 
das finanças do município; 
diminuímos o número de 
cargos de confiança, cor-
tamos as gratificações e 
reduzimos o pagamento 
de horas extras, além de 
termos entregue vários 
imóveis alugados pela 
Administração Municipal, 
dentre outras ações visan-
do a economia do erário 
público”, conclui.
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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.

Campanha Xô Escorpião segue para região do Parque Três Marias
A segunda etapa da cam-
panha Xô Escorpião, pro-
movida pela Prefeitura de 
Taubaté, começa na pró-
xima segunda-feira, dia 
20 de março. Até o dia 31 
serão atendidos os bairros 
Parque Três Marias, Bos-
que da Saúde e Terra Nova. 
Uma panfletagem pelas 
ruas do bairro marca o iní-
cio da campanha. Agentes 
do CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) vão 
distribuir o material com o 
apoio dos agentes comuni-

tários. Estão previstas visi-
tas casa a casa para cons-
cientização da população. 
Fiscais do Setor de Postu-
ras da Prefeitura promove-
rão um pente-fino nos ter-
renos do bairro. Terrenos 
públicos serão limpos e os 
proprietários de terrenos 
particulares serão autua-
dos e multados em caso de 
reincidência. Está previs-
ta a limpeza de bocas de 
lobo. Ações de conscienti-
zação serão desenvolvidas 
nas escolas municipais. A 

megaoperação de combate 
aos escorpiões vai englo-
bar 26 bairros de Taubaté 
e acontecerá mensalmente 
até novembro.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 2016, 
determina a realização de 
operações de combate aos 
escorpiões envolvendo di-
versos setores da prefei-
tura. A campanha Xô Es-
corpião em Taubaté conta 
com o apoio de parceiros 
como a EDP Bandeirante e 
o laboratório SPX.


