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Equipe Pulga BJJ traz 
medalhas para casa

Alunos da Equipe Pulga 
BJJ competiram no últi-
mo sábado 21 de outubro 
no campeonato São Paulo 
Open no ginásio do Ibira-
puera na capital paulista. 
Foram 7 atletas que con-
quistaram 8 medalhas sen-
do 5 de ouro, 1 de prata e 2 
de bronze.
Fico muito feliz vendo 
meus alunos competindo 

e colocando em pratica 
o que aprendem nos trei-
nos dentro da academia. 
Gostaria de agradecer o 
apoio da Prefeitura e meus 
apoiadores Restaurante 
Jardim, Bruno Lanches, 
Ômega Vistoria (Thiago 
Siqueira), fisioterapeu-
ta Dra Raquel Vieira, Do 
Matto pasta de amendoim 
(Zir), academia Benvirá, 

Color Vinil tintas (Regis 
Ramos), Deposito Car-
doso e  Hortifruti Irmãos 
Costas. Agradeço também 
ao meu mestre Careca, 
meu sensei Flavio Olivei-
ra, minha esposa Gemima 
Breve, e toda a Equipe 
Pulga BJJ, vocês fazem a 
diferença. Disse Pulga.
Gloria a Deus, Oss!
por Gemima Breve

Equipe de atletismo de 
Taubaté participa de 

treinamento no Rio de 
Janeiro

Farmácia Central de 
Pinda indica melhores 
dias para retirada de 

medicamentos

Atletas da equipe Luasa 
de Atletismo de Taubaté 
participaram, entre os dias 
16 e 20 de outubro, de um 
camping de treinamento 
na Comissão de Desporto 
da Aeronáutica (CDA), no 
Campo dos Afonsos, na ci-
dade do Rio de Janeiro. 
Nas instalações da CDA 
está o Centro Nacio-

No final de cada mês, a 
Farmácia Municipal rece-
be e distribui os medica-
mentos do Componente 
Especializado, fornecidos 
de acordo com o cronogra-
ma do Governo do Estado. 
Nesses dias, o fluxo de pa-
cientes aumenta em uma 
média de mais mil pesso-
as que vão ao local retirar 
esses itens, além do movi-
mento normal de retirada. 
Neste mês, a distribui-
ção dos medicamentos do 
Componente Especializa-
do será realizada nos dias 
23, 24, 25 e 26 de outubro, 
entre 8 e 17 horas. Os pa-
cientes deverão compare-
cer no dia agendado para 
não concentrar muitas pes-
soas em um único dia.
Além disso, a Farmácia 
Central orienta que as pes-
soas que retiram outros 
medicamentos de uso con-

nal de Treinamento de 
Atletismo (CNTA/Rio). 
A ação integra as ativi-
dades da Rede Nacio-
nal de Treinamento de  
Atletismo (RNTA), pro-
grama da CBAt com 
o Ministério do Es-
porte. O camping  
auxilia no aprimoramento 
de técnicas e performan-

tínuo e controlados, que 
possam se organizar para 
fazer sua retirada prefe-
rencialmente em outros 
dias. “Os pacientes que 
não necessitam de medica-
mentos especializados, a 
gente comunica que se pu-
derem evitem se deslocar 
à Farmácia Central nesses 
dias. Nossa intenção é que 
a distribuição de medica-
mentos seja mais organi-
zada e que os pacientes 
tenham mais conforto e 
sejam melhor acolhidos”, 
explicou a farmacêutica 
Lídia Maria Barcha Girol-
do dos Santos, responsável 
pela farmácia central e as-
sistência farmacêutica. 
Diariamente, a farmácia 
municipal atende cerca 
de 800 receitas, para a re-
tirada de medicamentos 
controlados e de especia-
lidades, além dos medica-

ces dos competidores a 
longo prazo. 
Os atletas Kathalyn Rocha, 
Gabriel Souza, Brayan 
Lúcio, Willian Silva, José 
Júnior e Danner Cordeiro,  
integrantes da equipe 
taubateana, realizaram 
avaliações técnica, fisiote-
rapêutica, psicóloga e nu-
tricional.

mentos da atenção básica, 
para moradores da região 
central da cidade. Os mo-
radores das demais regiões 
da cidade devem fazer a 
retirada de medicamentos 
da atenção básica nos pos-
tinhos que atendem seus 
bairros.  
“É importante esta infor-
mação para que os pacien-
tes saibam que podem re-
tirar alguns medicamentos 
básicos no posto de saúde 
mais próximo de suas ca-
sas. A orientação é para 
que eles procurem estes 
itens no próprio bairro 
antes de se deslocar até a 
farmácia central”, ressalta 
Lídia. 
Com essa orientação, a 
Prefeitura tem como meta 
aperfeiçoar o trabalho re-
alizado na farmácia muni-
cipal e organizar o atendi-
mento da população.

Alunos do EJA de Caçapava
recebem certificado do curso

gratuito de Auxiliar
Administrativo

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Educação, em parceria 
com o Centro de Qualifi-
cação Profissional Brasil-
Treina certificou alunos 
do EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos), da esco-
la EMEF Edmir Viana de 
Moura, no curso de Auxi-
liar Administrativo.
A entrega dos certificados 
ocorreu na última sexta-
feira (21), com a participa-

ção da secretaria de Edu-
cação Daniela Raro. Eles 
receberam Certificação 
Premium com reconheci-
mento de Âmbito Nacio-
nal.
O curso teve duração de 
dois meses, cerca de 15 
alunos participaram das 
aulas oferecidas gratui-
tamente. Os alunos ti-
veram oportunidade de 
apreender sobre diversos 
temas da área administra-

tiva, como Mercado de  
Trabalho, Organização 
Empresarial, Marketing 
Pessoal, Administração 
Financeira, entre outros.“-
Quando o governo,em-
presariado e comunida-
de se unem a cidade se  
torna imbatível, e assim 
construímos uma socieda-
de mais justa com opor-
tunidades para todos”, 
destacou a secretária de 
educação Daniela Raro.



página 2 A GAzetA dos Municípios 24 de outubro de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 24/10/2017
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
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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.

Aviso de Inabilitação e Abertura de Prazo Recursal - Tendo em vista a publi-
cação efetuada referente à inabilitação de todos os licitantes participantes 
da Tomada de Preço 001/2017, concedendo o prazo de 08 (oito) dias úteis 
no qual venceria no dia 25/10/2017 e mediante parecer jurídico e despacho 
da Sra. Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições e com poder de au-
totutela, cancela os atos praticados após a inabilitação dos participantes, 
sendo assim concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis após esta publica-
ção, para que as empresas inabilitadas se manifestem contra suas inabili-
tações. Potim, 23 de outubro de 2017. Erica Soler dos Santos de Oliveira 
– Prefeita Municipal.

 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  )

BIOGRAFIA DA ESCRITORA MARIA DE FÁTIMA BRETHERICK

Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um 
grande felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontra-
da nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmen-
te maior e mais resistente. As características do seu comportamento e 
habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja 
a densa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terre-
nos abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em que-
da. As ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora 
o comércio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o 
felino ainda é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente 
em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamen-
te extinto nos Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz 
parte da mitologia de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, 
astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como 
animal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como 
guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e 
o nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio de 
esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, não 
podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos 
a elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas 
vem a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ain-
da é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa con-
trovérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.
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Sábado, dia 21 de outubro as 6:30 da manhã, o 3º Passeio Ciclistico em prol do 
Asilo “Amélia Ozanam”  no Centro de Tremembé - SP.
Esse evento foi realizado pelos Funcionários da CIPA (Comissão interna de Preven-
ção de Acidentes) (Unidade de Tremembé), localizada
na Penitenciária Feminina (P2).  Desde 2015 esse evento acontece por idealização 
do Senhor Moacir que conversou com o Srº Donizeti que
o objetivo desse evento é fazer o passeio ciclistico para a doação de mantimentos 
das casas de caridade e fazer a prática do Montaun Bike de
um trajeto simples para a inclusão social. Esse evento foi composto pelos membros: 
Srº Moacir, (ex-presidente da CIPA), Srº Donizeti (diretor geral da P2), Srª Rose 
Cleys (Diretora admnistrativa da P2) e Srº Eugênio (presidente da CIPA). 
Ciclistas de Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava, Taubaté, São Luís do Paraitin-
ga, Santo Antônio do Pinhal doaram mantimentos como Pó de Café, Acúcar, Bola-
cha de Agua e Sal, Maizena e outros untensilos de higienes pessoais para mantger 
em dia a saúde das idosas e a manutenção dos serviços das enfermeiras do Asilo. O 
Asilo “Amélia Ozanam” é entidade pertencente à  Fundação São Vicente de Paulo 
de Taubaté. A entidade de caridade aos idosos é Localizada no Centro da Cidade ao 
lado do Presídio Feminino, o “AMÉLIA OZANAM”  é dirigido pela senhora Clei-
de Amaral (no dia do evento) e cuida dos idosos da cidade desde 1950.
No decorrer do Evento:
Meia hora depois, houve um farto e delicioso café da manhã e um bate papo des-
contraído e contagiante com as internas. A mais animada conversa foi da Senhora 
Maria José de
Jesus de 106 anos apresentando lucidez e boa conversa sobre a alegria e um prazer 
de viver com a diretora admnistrativa da P2, Rose Cleys.
Ainda teve um sorteio de brindes dos participantes contendo: (Um óculos, Um mês 
gratis da Academia Benvirá Esportes., Dois Porta Cartões, Duas Camisas de Bikers
Dois galões de água). 
No final do evento, ciclistas de toda a região seguiram uma trilha da Basílica Bom 
Jesus em direção a rodovia Pedro Celete em Direção do Trevo de Campos do Jor-
dão, indo
para a serra do Maracaibo , voltando para a rotatória da Rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro voltando para a Rodovia Pedro Celete até voltar a porta da Basilica 
Bom Jesus.
Esse foi um evento de solidariedade onde os idosos merecem atenção, carinho e 
mais respeito principalmente no mundo de hoje que está cheio de maldades e con-
flitos. E é um momen
to de reflexão para que um dia quando chegar-mos a terceira idade, seremos trata-
dos como respeito para que podemos envelhecer e morrer com dignidade.
De Tremembé - SP,  Pedrão Simões.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 199, Termo nº 6667
Faço saber que pretendem se casar SANDRO ALEX DA SILVA GAMA e BRU-
NO SANTOS LOPES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. o primeiro habilitante 
é natural de Taubaté - SP, nascido em 14 de julho de 1971, de profissão enfer-
meiro, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rodovia Álvaro 
barbosa Lima Neto, nº 2303, Guedes, nesta cidade, filho de JOÃO FRANCISCO 
GAMA, de 66 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 4 de agosto de 
1951, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de YARA CORREA DA SILVA 
GAMA, falecida em Taubaté/SP na data de 21 de outubro de 1993. O segundo 
habilitante é natural de Taubaté - SP, nascida em 10 de junho de 1991, de pro-
fissão enfermeiro, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo 
endereço do contraente, filho de ARALDO LOPES, de 50 anos, natural de Nati-
vidade da Serra/SP, nascido na data de 4 de maio de 1967 e de ANDREIA SAN-
TOS LOPES, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 24 de janeiro 
de 1971, residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT DE TAUBATÉ

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

3º Passeio Ciclistico em Prol do 
Asilo “AMELIA OZANAM”

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 FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA-
FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  en-
trar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Crianças e adolescentes
de projetos sociais
realizam oficina de

cupcake em Tremembé

Em mais um projeto re-
alizado pela Secretaria 
de Ação Social, levou às 
crianças e adolescentes 
dos Projetos PETI e Espa-

ço Amigo, conhecimento 
na confecção e produção 
de cupcakes e brigadeiros. 
Os alunos tiveram uma 
oficina com duração de um 

mês. No final, as crianças 
receberam certificado e fi-
caram muito felizes com a 
possibilidade de aprender 
um novo ofício.

Trecho de avenida
principal de Quiririm 

sofre alteração de
sentido

A partir de domingo, dia 
22 de outubro, a Prefei-
tura de Taubaté altera um 
trecho da avenida Coronel 
José Benedito Marcondes 
de Matos, no distrito de 
Quiririm.
A pedido dos moradores e 
visando a segurança viária, 
a Secretaria de Mobilida-
de Urbana vai tornar mão 
única a avenida Coronel 
José Benedito Marcondes 
de Matos, no trecho entre 
a rua Helvino de Moraes e 
a avenida Padre Hugo Ber-
tonazzi, acompanhando o 
sentido da avenida princi-

pal do distrito.
A sinalização do trecho 
está sendo concluída e 
agentes de trânsito irão 
acompanhar a alteração 
durante todo o dia.
Transporte público
Devido a esta alteração 
de sentido da via, a li-
nha 14-Quiririm/Guri-
lândia tem seu itinerá-
rio alterado somente no 
sentido Quiririm/Centro.  
O ônibus vai seguir pela 
avenida Líbero Indiani, 
avenida Washington Luís 
e rua Dr. Granadeiro Gui-
marães. O ponto da rua 

Helvino de Moraes, pró-
ximo a escola, será desa-
tivado.
Outra melhoria no trans-
porte público, que vem 
ao encontro de um pe-
dido dos moradores de 
Quiririm, é a alteração 
no itinerário das linhas 
17-Pinheirinho e 20- Ma-
racaibo. Essas duas linhas  
passam a fazer o mesmo iti-
nerário da linha 14 dentro 
do distrito, sem passar pelo  
Cecap, dando mais opções 
para quem quer seguir di-
reto sentido centro e com 
mais agilidade.
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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.

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.

Prefeitura de Caçapava
abre 90 vagas para o 

Time do Emprego
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-

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-

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


