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A GAzetA dos Municípios

Piratas Pirados! será 
exibido em dois pontos 
de Pinda esta semana

Prefeitura de Pinda
inicia processo de

regularização do Goiabal

Troca de ingressos
do vôlei acontece na 
quinta em Taubaté

Mercatau tem música 
sertaneja neste sábado

em Taubaté

No final desta semana, 
dois pontos de Pinda irão 
receber a exibição do fil-
me “Piratas Pirados!”, que 
faz parte da programação 
do Pontos MIS. Na quin-
ta-feira (23), às 14 horas, 
a apresentação será na Bi-
blioteca do Castolira. Já 
na sexta-feira (24), o CEU 
das Artes irá receber as 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, neste sá-
bado (25) e domingo (26), 
e nos próximos dias 2 e 3 
de dezembro, o mutirão 
para o início do processo 
de regularização do bairro 
Goiabal. Será no centro co-
munitário do bairro, das 9 
às 16 horas.Para participar, 
os proprietários de lotes ou 
imóveis no Goiabal deve-
rão comparecer ao centro 
comunitário apresentando 
os seguintes documentos: 
RG e CPF do proprietário; 
comprovante de endere-
ço de onde o proprietário 
reside atualmente; certi-
dão de casamento ou de 

Os ingressos para a partida 
entre EMS Taubaté Funvic 
e Vôlei Renata estarão dis-
poníveis para troca no gi-
násio da CTI e no Via Vale 
Garden Shopping nesta 
quinta-feira, dia 23 de no-
vembro. O jogo acontece 
no sábado, dia 25 de no-
vembro, às 18h30 no giná-
sio do Abaeté e vale pela 
8ª rodada da Superliga.
Cada ingresso será trocado 
por um brinquedo (novo 
ou em bom estado) que 
será doado às instituições 
de caridade da cidade. 
Uma única pessoa poderá 
trocar apenas dois ingres-
sos mediante apresentação 
de documento como CPF 
ou RG. Crianças até 4 anos 
não precisam de ingresso.
Para essa partida, 10% dos 
ingressos colocados para 

O cantor sertanejo Wes-
ley Jordani se apresenta 
no Mercatau às 9h30 do 
próximo sábado, dia 25 de 
novembro, em mais uma 
edição do projeto Mercado 
Musical.

produções às 9 horas.
Quando o famoso Ca-
pitão Pirata é mais uma 
vez ignorado pelos rivais 
Black Bellamy e Liz Pe-
rigosa, ele se concentra  
em vencer o cobiçado 
troféu Pirata do Ano! 
Com seu fiel Dodô e uma 
atrapalhada tripulação 
ao seu lado, o Capitão 

nascimento ou ainda de-
claração de união estável; 
cópia do carnê de IPTU 
caso possua; comprovante 
de renda; comprovante de 
inscrição no CadÚnico se 
houver; e contrato de com-
pra e venda se houver.
Além dos documentos, o 
interessado deve ainda le-
var preenchida uma ficha 
de inscrição que pode ser 
retirada em diversos locais 
no próprio bairro, como a 
escola e o posto de saúde, 
ou pode ser baixada do site 
da Prefeitura: www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br
No dia do mutirão, estarão 
presentes representantes 

troca serão reservados para 
atender pessoas dos gru-
pos especiais: portadoras 
de deficiência física; ido-
sos com idade igual ou su-
perior a 65 anos; gestantes 
e pessoas acompanhadas 
por crianças de colo. Os 
mesmos deverão apresen-
tar, no momento da troca, 
documentos comproba-
tórios de sua necessidade 
de atendimento prioritário 
(Lei nº 10.048, de 8 de no-
vembro de 2000).
Ao todo serão disponi-
bilizados 800 ingressos, 
distribuídos nos seguintes 
postos de troca:
– Ginásio da CTI (rua das 
Três Meninas, s/n) – das 
8h30 às 18h – ingressos 
disponíveis: 400 (40 pre-
ferencial);
– Via Vale Garden Sho-

Natural de Natividade da 
Serra, Wesley reside em 
Taubaté há mais de 20 
anos e faz uma apresen-
tação em que alterna su-
cessos do sertanejo de raiz 
com músicas populares do 

Pirata precisará enfren-
tar uma rainha diabólica,  
salvar um jovem cientista 
e jamais perder de vista o 
que um pirata mais ama: 
Aventura!
Na última sexta (17), a Bi-
blioteca de Moreira Cesar 
também recebeu a anima-
ção, que é gratuita e livre 
para todas as idades.

da Secretaria de Planeja-
mento e de Negócios Ju-
rídicos da Prefeitura, para 
orientação da população, 
além de servidores muni-
cipais, que farão o atendi-
mento e recolhimento dos 
documentos.
“Este é o início de diversos 
mutirões que iremos reali-
zar em outros bairros da 
cidade onde há pendências 
de regularização. Essa é 
uma reivindicação de mui-
tos anos dos moradores e 
estamos nos empenhando 
para que essas pessoas te-
nham realmente sua área 
regularizada”, garantiu o 
prefeito Isael Domingues.

pping – das 14h às 22h – 
Ingressos disponíveis: 400 
(40 preferencial).
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo. 
É proibida a entrada de 
instrumentos musicais, ca-
pacetes, guarda-chuvas e 
bebidas alcoólicas ou não, 
em garrafas ou latinhas. 
Somente será liberada a 
entrada de água em copos 
plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 1 
hora antes da partida.

gênero na atualidade. A 
atração é gratuita.
O Mercatau está localiza-
do na Rua Professora Es-
colástica Maria de Jesus, 
no bairro Jardim Eulália 
em Taubaté/SP.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais 
anos que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este 
ritual contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tra-
dição tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o 
arroz é símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura 
acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a ferti-
lidade. Prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, 
com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais 
expressão, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atual-
mente, depois dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado 
sim, os convidados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de 
felicidades e prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum 
em alguns locais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal 
acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar 
caso de acidente entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados 
com a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema manten-
do-a centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade 
da clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua com-
posição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefi-
ra ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Vereador Ailton Rodolfo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Monteiro 
Lobato, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em face do que 
consta no Processo do Concurso Público nº 001/2016.

FAZ SABER que conforme pedido de demissão do 2º convocado, fica o candidato 
abaixo relacionado, CONVOCADO a comparecer na Secretaria da Câmara Munici-
pal de Monteiro Lobato, sito a Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, nº 21, Centro, 
Monteiro Lobato/SP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do dia de 
recebimento do AR (Aviso de Recebimento) deste Edital a fim de tratar da contra-
tação do Concurso Público 001/2016, para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO. 

FAZ SABER AINDA, que o não comparecimento no prazo acima estipulado implica 
na desistência da vaga:

Class. Geral                      NOME
03º Lugar                          EDVALDO CAMILO INÁCIO

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS 
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 001/2016

Circuito Cultural Paulista
apresenta espetáculo 

“Ping Pong” em Ilhabela
Nesta quinta-feira, 23, às 
20h, a praia do Perequê 
recebe o espetáculo “Ping 
Pong”, com a Cia Cabelo 
de Maria. A apresentação 
integra o Circuito Cultural 
Paulista, do Governo do 
Estado, e conta com parce-
ria da Prefeitura de Ilhabe-

la, por meio da Secretaria 
de Cultura.
O espetáculo interativo 
apresenta músicas que fa-
lam das peripécias de uma 
centopeia manca; da pe-
quena Mariana Ventania, 
que inventa ventos; e de 
Joãozinho, um aviador ca-

paz de manobras incríveis; 
entre outros personagens.
O repertório mistura a 
música regional brasileira 
com o realismo e o humor 
de figuras mágicas e inusi-
tadas. A entrada é franca e 
a classificação é livre.
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Prefeitura se reúne com 
Ongs para tratar de ações 
no atendimento e proteção 
aos animais em Caraguá

Caçapava participa da 
14ª edição das

Paralimpíadas de 
Taubaté

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, se 
reuniu na manhã desta 
quarta-feira (22/11) com 
representantes de Ongs 
que tratam da proteção de 
animais do município.
Participaram do encontro 
Lígia Moammar, da Ong 
Anjo de Patas; Márcia 
Danese, da Cia das Pa-
tas; além do secretário de 
Saúde, Amauri Toledo; e a 
equipe técnica do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ).
Entre os assuntos em pau-
ta estavam os avanços em 
relação ao TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta), 
assinado em 2011 e que 
estabelece os deveres da 
administração em relação 
ao bem estar animal.
Pelo documento, a Prefei-
tura necessitaria realizar 
pelo menos 1,8 mil castra-
ções de animais por ano. 
Em 2017, foram realiza-
dos 2,4 mil encaminha-
mentos, superando em 600 
procedimentos.
Recolhimento de animais
Outro ponto abordado no 
encontro foi o fato de que, 

Atletas caçapavenses da 
escola EMEF Edmir Via-
na de Moura e da Apae 
de Caçapava estão parti-
cipando da 14° edição da 
Paralimpíadas de Taubaté 
no Ginásio Madre Cecília, 
no bairro Novo Horizonte. 
A Paralimpíadas teve iní-
cio essa semana e segue 
com as competições até o 
dia (25).

pelo TAC, a Prefeitura não 
pode recolher indiscrimi-
nadamente animais aban-
donados e nem superlotar 
o Centro de Controle de 
Zoonoses.
Para tentar atenuar o pro-
blema, a Prefeitura de-
terminou que os casos de 
animais sem dono, em si-
tuação de urgência/emer-
gência ou de risco a saúde 
pública, serão encaminha-
dos para tratamento em 
clínicas conveniadas. A 
medida vale a pena para os 
animais apreendidos.
Aguilar Junior anunciou 
ainda a construção, para 
o início do ano, do novo 
Canil Municipal. O local 
será adequado a todas as 
legislações exigentes e visa 
o bem estar animal.
“São pontos importantes 
que precisamos debater 
com os técnicos e com as 
Ongs que participaram 
da confecção do TAC na 
Justiça. Passo a passo, va-
mos implementando ações 
para estabelecer políticas 
de atendimento aos ani-
mais”, explica o prefeito 
Aguilar Junior.

A equipe de Caçapava 
competirá em diversas 
modalidades: agilidade, 
atletismo, basquete, futsal 
habilidades, corrida de rua 
e maratona. O evento tem 
com o objetivo promover 
a inserção de pessoas com 
deficiências ou necessida-
des especiais na prática de 
atividades físicas e espor-
tivas.

Moradores de rua
Na reunião, os técnicos e 
o prefeito também deba-
teram a questão dos mora-
dores de rua na cidade.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba realiza atualmente 
a campanha “Não dê es-
mola, dê futuro”, porém 
nas abordagens feitas pela 
equipe de assistentes so-
ciais, muitas pessoas que 
vivem nesta situação não 
querem o atendimento 
oferecido pela Casa Tran-
sitória Caminho da Luz 
por conta de não poder le-
var os animais de estima-
ção.
Ficou acordado que a 
equipe técnica do CCZ e as 
Ongs farão um trabalho de 
conscientização junto aos 
moradores de rua para que 
os animais sejam chipados 
e castrados.
Além disso, a administra-
ção vai estabelecer na par-
ceria, que o local de abrigo 
de moradores de rua tenha 
baias para que os animais 
sejam também acolhidos e 
supervisionados periodi-
camente pelos técnicos do 
CCZ.

Também participam da 
competição a Apae Tauba-
té, Apae Pindamonhanga-
ba, Apae Guaratinguetá, 
Assid Taubaté, CEEP de 
Tremembé e Centro de 
Convivência Taubaté.
No próximo dia (24), às 
8h30, acontece a corrida 
de rua, a tradicional mara-
tona e em seguida a ceri-
mônia de encerramento.

Escola Amador Galvão
César passa por reforma
e terá três novas classes 

em 2018 em Potim

Com pouco mais de 30 
dias de trabalho, a escola 
“ Amador Galvão César” 
que fica no bairro Vista 
Alegre já começa a ter 
nova cara.
A escola, que tem pou-
co mais de 35 anos,  vai 
contar em 2018 com três 
novas salas, novos sanitá-
rios para os alunos e fun-
cionários, nova secretária, 
novas instalações elétri-

cas, pintura, recuperação 
do piso de concreto no pá-
tio, reforma da quadra de 
esporte, rede externa de 
agua pluviais e a reforma 
de todo o telhado.
De acordo com a prefeita 
Erica Soler a intenção e 
reformar todas as classes 
para que os alunos pos-
sam ter condições de es-
tudar. “ Nós realizamos 
a licitação para que a es-

cola possa ser reformada 
e já estamos realizando a 
licitação do mobiliário. 
Queremos a escola total-
mente reformada. Dessa  
forma os alunos terão con-
dições de ter o aprendiza-
do valorizado e aprender 
cada vez mais ”, enfatizou 
a prefeita.
A obra terá custo total de 
R$ 511.655,77 e será paga 
com recursos da educação.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 207, Termo nº 6683
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO DONIZETTI MARCELO e FER-
NANDA BORGES DE CARVALHO, 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 9 de julho de 1977, de profissão autôno-
mo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Amador 
Bueno, nº 248, Centro, nesta cidade, filho de JOSÉ BENEDITO MARCELO, de 
61 anos, nascido na data de 17 de março de 1956, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Pereiras/SP e de INDA NEROZI MARCELO, de 60 
anos, nascida na data de 11 de novembro de 1957, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de São José dos Cam-
pos - SP, nascida em 2 de junho de 1975, de profissão vendedora, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Heitor de Andrade, nº 1662, 
apto 43, Jardim das Industrias, São José dos Campos/SP, filha de WILSON DE 
CARVALHO, de 67 anos, nascido na data de 30 de janeiro de 1950, residente 
e domiciliado em São José dos Campos/SP, natural de Itajubá/MG e de NEU-
SA MARIA BORGES DE CARVALHO, de 61 anos, nascida na data de 12 de 
agosto de 1956, residente e domiciliada em São José dos Campos/SP, natural 
de Lorena/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 208, Termo nº 6684
Faço saber que pretendem se casar JORGE SANTOS e ANA FERREIRA LEITE 
DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Mateus 
- ES, nascido em 14 de maio de 1956, de profissão operador de motoserra, de es-
tado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de OSVALDO SANTOS, falecido em Pedro Canário/ES e de ADÁLIA 
SERRA, falecida em Pedro Canário/ES. Ela é natural de Tremembé - SP, nasci-
da em 5 de abril de 1952, de profissão do lar, de estado civil viúva, residente e 
domiciliada na Rua Firmino Turci, nº 151, São Vicente de Paulo, nesta cidade, 
filha de JOÃO FERREIRA LEITE, falecido em Douradina/PR e de ANA ELISA 
LEITE, falecida em 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.

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

AUXILIAR DE LIMPEZA
CHEFE DE COZINHA
COZINHEIRO INDUSTRIAL
COZINHEIRO GERAL
GARÇOM (DE HOTEL)
MARCENEIRO
NUTRICIONISTA
VENDEDOR DE SERVIÇOS 
(EXTERNO)
VENDEDOR (INTERNO –  
LOJA COMÉRCIO)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-
TO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 

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

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 069/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Material de Artesanato. 
Data da realização: 08/12/2017 às 09h00min - Início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2017 - PROC. ADM. Nº 439/2017 - OBJETO: 
O objeto da presente Chamada Pública visa a continuidade aos Projetos 
Sociais executados com crianças, adolescente, adultos e idosos em situa-
ção de vulnerabilidade social, mediante os recursos Federais e Estaduais 
recebidos pela Prefeitura Municipal, conforme condições descritas na cha-
mada pública, no termo de referência e demais anexos que integram a pre-
sente. DATA DE REALIZAÇÃO: de 24/11 a 08/12/2017 - Horário: 09h00min 
às 16h30min. LOCAL DA REALIZAÇÃO: CRAS – Centro de Referência de 
Assistência Social, situado à Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 338, Bairro 
Centro, Potim/SP. - A Chamada Pública na integra poderá ser consultada 
no endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.po-
tim.sp.gov.br.
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Concurso de Presépios 
em Taubaté tem

inscrições abertas
até 26 de dezembro

Cras Sabará/Mourisco 
promove oficinas

temáticas em Taubaté

Semelp realiza
intercâmbio adulto e 

festival infantil de
natação em Pinda

Taubaté busca
prevenção ao câncer

de próstata

A Prefeitura de Taubaté 
está com inscrições aber-
tas para o 27º Concurso de 
Presépios. Os interessados 
podem se inscrever até o 
dia 26 de dezembro.
Os candidatos devem pre-
encher uma ficha na Secre-
taria de Turismo e Cultura, 
que fica no Centro Cultural 
Antônio Mendes da Silva 
(Toninho Mendes), levar 
uma uma foto 13X 18 do 
presépio, cópia do RG, do 
CPF e do comprovante de 
residência.
Podem participar do con-
curso apenas moradores 

O Cras (Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social) Sabará/Mourisco 
abordou esta semana, em 
sua série de oficinas te-
máticas mensais, o tema 
“Idoso e sua Família”.
O encontro deste mês foi 
realizado na última quin-
ta, dia 17 de novembro, 

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Semelp) 
realiza, neste e no próximo 
final de semana, o Festival 
de Natação Infantil, com 
seus alunos. Dia 18, será 
na piscina do Araretama; 
dia 19 será no “João do 
Pulo”; dia 25, no Cidade 
Nova; e encerrando, dia 
26, no CE Zito, em Morei-
ra César.
O Festival de Natação é 
o principal evento para 
os alunos da escolinha de 
Esportes, tem como obje-
tivo incentivar a prática 
da modalidade, integrar os 
alunos, pais e professores, 
além de proporcionar aos 
alunos apresentarem um 
pouco do conhecimento 
adquirido na modalidade 

Unidades de saúde de 
Taubaté realizam entre os 
dias 20 e 30 de novem-
bro ações de sensibili-
zação dos pacientes do 
sexo masculino quanto à 
importância da prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer de próstata.
Durante o mesmo perí-
odo, homens e mulheres 
também passarão por uma 
triagem para a detecção de 
novos casos de diabetes.
Dentro das estratégias 
específicas do Novem-
bro Azul, acontecem nos 
Pamos (Posto de Atendi-
mento Médico e Odonto-
lógico) e unidades de ESF 

de Taubaté. O Centro Cul-
tural fica na Praça Coronel 
Vitoriano, nº 01, Centro. O 
funcionamento é de segun-
da a sexta-feira, das 08h às 
12h e das 14h às 18h.
A organização fará um 
agendamento de horário 
para que os inscritos re-
cebam a visita do grupo 
de Adoração de Presépios 
e Folia de Reis durante o 
mês de janeiro de 2018. 
Os integrantes do grupo, 
juntamente com a comis-
são organizadora, farão a 
escolha dos cinco melho-
res presépios.

e contou com a presença 
de 65 pessoas. A unida-
de atende 5.000 cadas-
trados, 580 são idosos.  
A oficina temática foi con-
duzida pela orientadora 
social Rosa Moreira.
A proposta destes encon-
tros, iniciados em setem-
bro, é usar a informação 

de natação durante o ano.
O Festival acontecerá em 
todos os locais no perío-
do da manhã, a partir das 
8h30, com provas de 14 
metros e 25 metros, ela-
boradas para cada nível 
de aprendizado para que 
todos alunos participem, 
além das provas dos na-
dos Crawl, Costas, Peito e 
Borboleta. O importante é 
a participação e não a com-
petição, todos os alunos 
receberão uma medalha de 
participação do evento.
Atualmente, a modalidade 
de natação infantil atende 
1.500 alunos na faixa etá-
ria de 7 a 17 anos e conta 
com 25 profissionais tra-
balhando nas piscinas.
Intercâmbio Adulto

(Estratégia de Saúde da 
Família) palestras educa-
tivas para a sensibilização 
do público masculino em 
aderir às consultas e aos 
programas de saúde dispo-
níveis na rede. O Inca (Ins-
tituto Nacional do Câncer) 
estima 61.200 novos casos 
de câncer de próstata em 
2016/2017 no Brasil. Em 
2016, no Estado de São 
Paulo, foram estimados 
cerca de 12.730 novos ca-
sos de câncer de próstata.
O câncer de próstata tem 
se mostrado com aumento 
acentuado na população 
acima de 60 anos,  com 
grande taxa de mortalida-

Os jurados avaliarão ilu-
minação, figuras básicas, 
beleza e organização. Os 
escolhidos serão premia-
dos com troféus e cer-
tificados no Encontro 
de Folias, que será dia 
4 de fevereiro de 2018,  
domingo, às 9h, no Centro 
Cultural. O evento contará 
com a apresentação dos 
grupos de Folia de Reis e 
um café de confraterniza-
ção.
O edital está disponível no 
site www.taubate.sp.gov.
br. Mais informações pelo 
telefone (12) 3621-6040.

como ferramenta para a 
prevenção da situação de 
vulnerabilidade.
O Cras Sabará/Mouris-
co fica na Rua Vicen-
te Santoro, 211, Parque 
Sabará.  O horário de  
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h.

No domingo (12), o Cen-
tro Esportivo João Carlos 
de Oliveira “João do Pulo” 
recebeu o “Intercambio de 
Natação Adulto “, evento 
que tem como principal 
objetivo a integração dos 
alunos e professores. 
Participaram cerca de 200 
alunos dos quatro centros 
esportivos: Araretama, Ci-
dade Nova, João do Pulo e 
Zito, em Moreira César.
Atualmente, a Semelp - 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - conta 
com 40 turmas de natação 
para adultos, distribuídos 
nos períodos manhã, tarde 
e noite, nos quatro Cen-
tros Esportivos, com aulas 
para níveis de iniciação até 
aperfeiçoamento.

de nesta faixa etária. Em 
Taubaté, por exemplo, 
foram registrados no ano 
passado 19 mortes por 
câncer de próstata. Até 
outubro de 2017 já são 26 
mortes confirmadas.
Diabetes
Aproveitando o momen-
to da campanha, também 
será feita a triagem de no-
vos casos de diabetes atra-
vés do teste de glicemia 
capilar. Estima- se que a 
prevalência de diabetes 
média na população bra-
sileira, acima de 18 anos, 
seja de 6,9%. Em Taubaté 
seriam previstos cerca de 
16.870 novos casos.


