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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
inaugura pista de

Mountain Bike para
iniciantes

Procon de Ubatuba
informa suspensão
de expediente nos

dias 26 e 27

Programa Cidadania e
Esporte em Tempo Integral 

promove 1º Torneio de
Badminton em Taubaté

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer de Taubaté irá 
inaugurar nesta quarta-fei-
ra (25), às 10h no parque 
do Sedes, uma pista para 
iniciantes na modalidade 
Mountain Bike.
A pista possui 1,4 Km de 
extensão e é ideal para 
iniciação na prática do es-
porte pois conta com retas, 
subidas e descidas que não 
oferecem risco ao princi-
piante e permitem o exer-
cícios fundamentais antes 

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumi-
dor (Procon) de Ubatu-
ba informa alteração no 
expediente durante essa 
semana. Devido a uma ca-
pacitação interna dos fun-
cionários em Caraguatatu-

A Prefeitura de Taubaté 
através do CETI (Cidada-
nia e Esporte em Tempo 
Integral) promove nesta 
quarta-feira, dia 25 de ou-
tubro, o 1º Torneio de Bad-
minton, no SESC Taubaté, 
das 8h às 11h30 e das 13h 
às 16h30.
O torneio conta com 17 
escolas municipais de en-
sino integral inscritas no 
Torneio, com a participa-
ção no total de 128 alunos 

de fazer uso de uma pista 
profissional. A construção 
não teve custos adicionais 
à administração munici-
pal, já que a mão de obra 
utilizada foi a de servido-
res e o local já vem sendo 
utilizado pelos ciclistas.
O uso é aberto, gratuito e 
a Prefeitura ainda oferece 
aulas gratuitas de inicia-
ção à modalidade para ci-
clistas até 17 anos.
Os alunos que se destaca-
rem e tiverem disposição 

ba, a unidade não atenderá 
ao público nos dias 26 e 
27, respectivamente, quin-
ta e sexta-feira.
O expediente será re-
tomado normalmen-
te na segunda-feira, 30.  
O atendimento é feito 

na faixa etária de 10 a 15 
anos.
O Torneio de Badminton 
oferece ao aluno a oportu-
nidade de colocar em prá-
tica os conteúdos técnicos, 
táticos e sócio-educativos 
da modalidade, aprendidos 
nas oficinas de esporte do 
CETI. O CETI é uma par-
ceria entre as Secretarias 
de Educação e Esporte, e 
tem como principais obje-
tivos intensificar as opor-

para competição serão di-
recionados para a equipe 
principal a fim de se pro-
fissionalizarem e seguirem 
carreira no mountain bike 
olímpico.
Taubaté conta com 
uma pista maior, de 5,5 
Km, e mais desafiado-
ra localizada no Parque 
do Itaim. Interessados  
na modalidade devem pro-
curar a Secretaria de Es-
portes e Lazer para mais 
informações.

de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 16h, com 
distribuição de senha.  
A unidade fica situada à 
rua Dona Maria Alves, 850 
– sala 1 – Centro. Mais in-
formações pelo telefone 
(12) 3833-7227.

tunidades de socialização, 
promover a permanência 
do aluno no ambiente es-
colar, proporcionar a for-
mação integral, melhorar 
as múltiplas competên-
cias, oportunizar o contato 
com o esporte e promover 
conhecimento cultural.
O Programa acontece em 
45 unidades da rede mu-
nicipal de ensino e aten-
de cerca de 9.000 alunos, 
com idade de 6 a 15 anos.
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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

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.

Multiação leva diversos 
serviços à população do 
bairro Tinga em Caraguá

O Multiação chega à sua 
3ª edição e dessa vez será 
realizado no bairro Tinga, 
dia 11 de novembro. A 
comunidade terá a oportu-
nidade de aproveitar deze-
nas de serviços gratuitos, 

levados pela Prefeitura 
de Caraguatatuba. Entre 
eles estão corte de cabe-
los, emissão de carteira de 
trabalho e CPF, inscrições 
para o programa de habita-
ção e Regulariza Caraguá 

e testes de glicemia e he-
patites B e C.
O evento será sediado na 
Escola Municipal Profª 
Maria Aparecida de Car-
valho, localizada na Ave-
nida Marechal Deodoro 
da Fonseca, nº 1155 e será 
aberto ao público das 9h 
às 16h. De acordo com a 
coordenadora do evento, 
Cilce Fabretti, o Multiação 
é um governo itinerante, 
que leva as funções da Pre-
feitura até o munícipe.
O evento terá a presença 
do prefeito Aguilar Junior, 
da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Samara Fraschetti Bastos 
de Aguilar, e dos secretá-
rios municipais.

Museu de Taubaté
promove palestra
com professora e

ex-paleógrafa

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
nesta quinta-feira, dia 26 
de outubro às 19h, na sede 
da Área de Museus, Patri-
mônio e Arquivos Históri-
cos a palestra “Em busca 
de um roteiro esquecido: o 
caminho entre as vilas de 
Paraty e Taubaté”, minis-
trada pela professora Lia 
Carolina Prado Alves Ma-
riotto.
Lia desenvolveu diversas 
pesquisas relacionadas à 
história de Taubaté e re-
gião e na ocasião irá apre-

sentar os resultados de sua 
pesquisa documental e de 
campo que identifica os 
pontos do caminho, mui-
to utilizado até o século 
XVIII, entre as vila de Pa-
raty e Taubaté.
A palestra tem como ob-
jetivo discutir as possi-
bilidades que suscitaram 
a partir da pesquisa para 
o fomento do turismo lo-
cal e regional, a partir da 
identificação de seu valor 
cultural na formação da 
sociedade brasileira.
O evento é gratuito e aber-

to ao público geral, mas 
principalmente a estudan-
tes de História, Turismo e 
gestores púbicos.
Serviço: Palestra “Em 
busca de um roteiro esque-
cido: o caminho entre as 
vilas de Paraty e Taubaté”
Local: Área de Museus, 
Patrimônio e Arquivo His-
tóricos
Endereço: Avenida Thomé 
Portes Del Rey, nº 925 – 
Jardim Ana Emília
Dia: 26 de outubro (quin-
ta-feira)
Hora: 19h
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Festival de música é 
destaque do Outubro 

Rosa em Pinda

Ceu das Artes recebe 
lançamento de livro

infantojuvenil em Pinda

Pindamonhangaba recebe 
o Festival Márcia Lima, 
no domingo (29), encer-
rando a programação do 
Outubro Rosa na cidade. 
O evento será realizado a 
partir do meio-dia, no Par-
que da Cidade, com entra-
da gratuita, e contará com 
apresentações artísticas 
e ações beneficentes que 
visam conscientizar a po-
pulação sobre a importân-
cia de exames preventivos 
contra o câncer de mama e 
diagnóstico precoce.
O festival também visa 
ajudar as entidades “Casa 
Gesto – Maria Helena 
Salgado” e “Casa Reco-
meço”, que atendem a po-
pulação carente em trata-
mento contra o câncer. As 
pessoas que puderem aju-
dar poderão levar doações 
de alimentos não-perecí-
veis, produtos de higiene 
pessoal (sabonetes, paste 

O livro “Pindamonhan-
gaba - A Cidade da Gen-
te”, teve seu lançamento 
oficial realizado na sex-
ta-feira (20), no Ceu das 
Artes, em Moreira César, 
durante a Virada da Edu-
cação. A obra traz lugares, 
personagens e tradições 
que contam a história do 
município e são apresen-
tados como um grande 
roteiro para conhecer os 
encantos locais. O proje-
to, realizado pela Editora 
Olhares em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Educação, foi patrocinado 
pela Novelis, através da 
Lei Rouanet de Incentivo à 
Cultura, e produzido a par-
tir da interação com pro-
fessores e alunos da rede 
municipal de ensino, que 
definiram os temas a se-
rem tratados e produziram 

de dente, toalhas de rosto 
e de banho), produtos de 
limpeza e cabelos (para a 
confecção de perucas a se-
rem doadas). Além disso, 
haverá no local a “Tenda 
da Prevenção”, onde pro-
fissionais da área da saúde 
estarão presentes, instruin-
do a população a fazer o 
autoexame.
Estão confirmadas as par-
ticipações das seguin-
tes bandas: Circuladô de 
Fulô, Rafaela Faria, Fuzi, 
Praiando, Bonde do Groo-
ve Profano, A Tropa, Gus-
tavo Cruz, Tapa-Olho Ex-
perimental e Cia Colhendo 
Sorrisos. O evento está 
sendo realizado pela pro-
dutora e selo independente 
“Panda Records” e recebe 
o apoio oficial da Socie-
dade Brasileira de Masto-
logia, da TV Vanguarda, 
Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e do 

redações sobre cada um 
deles. Assinada pelo es-
critor José Santos, a obra 
também contou com uma 
plataforma virtual de co-
laboração, divulgada nas 
demais escolas da cidade 
para professores e alunos.
Coordenador da pesquisa 
e autor do texto, José San-
tos já publicou dezenas 
de livros infantojuvenis. 
Ele visitou as escolas para 
realizar atividades com 
estudantes e professores, 
tanto de incentivo ao livro 
e a leitura, como também 
de memória. Por sua vez, 
a ilustradora Nara Isoda 
fez dezenas de ilustrações 
exclusivas para o livro, re-
tratando de forma criativa 
cada assunto tratado.
O evento contou com a 
presença do Prefeito Isael 
Domingues, do secretá-

Fundo Social de Solidarie-
dade de Pindamonhanga-
ba. Todas as bandas estão 
se apresentando gratuita-
mente, em prol desta ação.
O Festival foi criado em 
homenagem à mãe de um 
dos integrantes da banda 
Fuzi, a pindamonhanga-
bense Márcia Lima, que 
desenvolveu projetos de 
conscientização contra o 
câncer de mama enquanto 
lutou contra a doença.
Passeio ciclístico -
No mesmo dia, haverá 
duas outras atividades no 
Parque da Cidade, tam-
bém com entrada gratuita. 
A partir das 8 horas, serão 
realizadas aulas de zumba, 
como aquecimento para o 
passeio ciclístico, que terá 
largada as 10 horas.
As primeiras 500 pessoas 
poderão trocar 1 kg de ali-
mento por uma camiseta 
do passeio. 

rio de Educação e Cultu-
ra Professor Júlio Valle, e 
representantes da Novelis 
- que abriga em Pindamo-
nhangaba o maior centro 
de reciclagem e laminação 
da América do Sul. Profes-
sores recitaram um poema 
em homenagem à “farofa 
de içá” e os alunos partici-
pantes do projeto fizeram 
uma sessão de autógrafos, 
ao lado do autor.
A coleção “A Cidade da 
Gente” já passou por ou-
tras seis cidades, do Ma-
ranhão ao Rio Grande do 
Sul, investigando a his-
tória e o cotidiano de pe-
quenas e médias cidades 
brasileiras com apoio das 
crianças de escolas públi-
cas locais. O volume de 
Pindamonhangaba conta 
com 2.600 exemplares, 
doados à cidade.

Bosque da Princesa
recebe o 4º Animacão 
Legal neste sábado

em Pinda
Ações do Outubro Rosa 
continuam nos postos e 
comunidade em Pinda

Neste sábado (28), será 
realizada a 4° edição do 
Animacão Legal, a partir 
das 12 horas, no Bosque 
da Princesa. O evento da 
causa animal tem como 
intuito reunir amantes do 
mundo pet e conscientizar 
as pessoas sobre adoção 
responsável.
O evento faz parte da pro-
gramação de conscienti-
zação do Outubro Rosa e, 
para representar o apoio a 
causa, os participantes es-
tão convidados a ir vesti-
dos com peças de roupas 
na cor rosa. As pessoas 
que quiserem colaborar 
também com a causa ani-
mal podem doar 1 kg de 
ração que será entregue a 
famílias carentes que pos-

As unidades de saúde da 
cidade vêm realizando 
ações de conscientiza-
ção e prevenção ao cân-
cer de mama e de cólo 
de útero, principais te-
mas do Outubro Rosa.  
Na UBS Azeredo, as ativi-
dades são realizadas dia-
riamente e, na sexta-feira 
(20), o local promoveu um 
“Café Rosa”, com as mu-
lheres cadastradas na uni-
dade.
De acordo com a enfer-
meira Veraniza do Prado, 
a intenção do Café Rosa 
foi promover uma tarde 
de confraternização com 

suem animaizinhos. É ne-
cessário que os participan-
tes levem seus próprios 
sacos coletores.
Haverá cães e gatos para 
adoção e doação de mudas 
de árvores realizada pela 
equipe do Departamen-
to de Meio Ambiente da 
Prefeitura. Além de brin-
cadeiras para as crianças, 
como a “Caça ao tesouro”.
A partir das 14 horas, será 
a apresentação musical 
com Toninho Teclado e 
Voz com um repertório va-
riado. Já às 16 horas have-
rá o ponto alto do evento: 
o tradicional desfile, que 
irá premiar as categorias: 
Mister pet, Miss pet, sim-
patia e o queridinho da ga-
lera.

as mulheres, com a rea-
lização de palestras, para 
que elas pudesse se sentir 
à vontade para tirar suas 
dúvidas. O evento contou 
com a presença do prefeito 
Isael Domingues.
Além das palestras e do 
café comunitário, a unida-
de realizou, durante o dia 
todo, a intensificação da 
coleta de preventivo e so-
licitação de mamografias.
Ações na comunidade
Além dos postos de saú-
de, a comunidade tam-
bém está abraçando o 
Outubro Rosa. Diversas 
atividades estão sendo 

“O principal objeti-
vo do evento é tentar 
conscientizar a popula-
ção sobre a adoção res-
ponsável. Adotar é um  
gesto de amor! Além de 
poder passar um momen-
to de lazer com diversas 
atividades em família no 
Bosque, que é um dos lo-
cais mais acolhedores da 
nossa cidade”, comentou  
o coordenador de Eventos, 
Ricardo Flores. 
O 4º Animacão Legal é 
uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Coordenado-
ria de Eventos e diversos 
setores da administração 
municipal, em parceria 
com os protetores voluntá-
rios da causa animal.

realizadas por iniciativa 
das igrejas, como a rea-
lizada no domingo (22),   
pela igreja Assembleia de 
Deus do Azeredo, que reu-
niu as mulheres da comu-
nidade para ações de cons-
cientização. 
A programação do Ou-
tubro Rosa segue até o 
final da semana em di-
versos locais da cidade. 
Na Praça Monsenhor 
Marcondes, o container  
CicloPinda realiza diaria-
mente atendimentos vol-
tados ao público feminino, 
com orientações para a 
saúde geral das mulheres. 
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 200, Termo nº 6668
Faço saber que pretendem se casar LUCAS DA PIEDADE SAMPAIO e BE-
ATRIZ MANHÃES DA COSTA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 30 de abril de 1979, de profissão 
autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Seis, nº 112, 
Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, 
de 81 anos, nascido na data de 5 de janeiro de 1936, residente e domiciliado em 
Pindamonhangaba/SP, natural de Tremembé/SP e de VICENTINA DA PIEDA-
DE SAMPAIO, falecida em Tremembé/SP na data de 16 de setembro de 2004. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 11 de janeiro de 1992, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de NATANAEL RIBEIRO DA COSTA, de 44 anos, nascido na 
data de 7 de agosto de 1973, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/SP e de DENISE APARECIDA MANHÃES, de 42 anos, nascida 
na data de 26 de setembro de 1975, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a im-
prensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo

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 SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Escolas do Trabalho de 
Taubaté abrem 84
vagas para cursos
profissionalizantes

As Escolas do Trabalho 
oferecem oportunidades 
para cursos profissionali-
zantes gratuitos nas áreas 
de informática, beleza e 
industrial.
No total, estão disponíveis 
84 vagas. Na unidade do 
Alto do Cristo  as inscri-
ções para o curso de Excel 
Básico (6 vagas) podem 
ser feitas a partir do dia 25 
de outubro e Maquiagem 
Social (24 vagas) no dia 
6 de novembro. Ainda há 
vagas remanescentes para 
Unhas Artísticas (10 va-
gas), e o curso tem início  
dia 31 de outubro.
Já a Escola da Estiva ainda 

tem disponível vagas para 
os cursos de  Excel Básico 
(4 vagas) e as aulas come-
çam dia 1 de novembro;  e 
Controle Dimensional (8 
vagas), com início dia 13 
de novembro.
As vagas remanescentes 
na unidade  Jaboticabeiras 
II são para o curso de Con-
trole Dimensional, com 32 
vagas , e as aulas terão ini-
cio dia  6 de novembro.
Os cursos de Excel Básico 
e Controle Dimensional 
são certificados pelo Se-
nai, e os demais pela Es-
cola do Trabalho.
Podem frequentar os cur-
sos quem tiver a idade mí-

nima de 16 anos. Quanto 
à escolaridade, os cursos 
certificados pelo Senai 
exigem  o ensino funda-
mental completo, e os ou-
tros o ensino fundamental 
incompleto.
É necessário apresentar no 
ato da matrícula as cópias 
de RG e CPF, comprovan-
te de endereço e de escola-
ridade. Qualquer dúvida, o 
interessado pode entrar em 
contato pelo telefone 3622 
1170 ou acessar o site da 
prefeitura: www.taubate.
sp.gov.br. Serviço: Esco-
las do Trabalho Cursos 
profissionalizantes Vagas: 
84 Telefone: 3622 1170

Escolas municipais
recebem espetáculo
sobre segurança no 

trânsito em Pinda

Atletas de Pinda são 
campeões da temporada 

de Mountain Bike

Nos dias 7 e 8 de novem-
bro, quatro escolas muni-
cipais de Pindamonhanga-
ba irão receber a peça de 
teatro “Trânsito Legal”. 
O espetáculo faz parte 
do projeto Diverte Teatro 
Viajante, com patrocínio 
da Lei de Incentivo à Cul-
tura (Rouanet) e da MRS 
Logística.
As escolas Profª Julieta 
Reale Vieira (Castolira), 

A equipe de Mountain 
Bike da Semelp Pindamo-
nhangaba participou da 5ª 
Etapa Copa Vale de MTB, 
no domingo (22), em Lo-
rena. Os atletas Stefano 
“Téo” e Pâmela foram os 
campeões da prova e do 
circuito, e Jauro foi cam-
peão da temporada.

Profº Elias Bargis Mathias 
(Araretama), Profº Au-
gusto César Ribeiro (Vila 
Rica) e Profª Madalena 
Caltabiano Salum Benja-
mim (Nova Esperança), 
irão receber a peça que 
busca ensinar as crianças 
sobre segurança no trân-
sito. O tema é muito dis-
cutido na sociedade atual, 
já que é importante que as 
crianças estejam seguras 

Téo competiu na categoria 
Sport sub 30 e sagrou-se 
campeão invicto da tem-
porada. Pâmella conquis-
tou o primeiro lugar na 
categoria Sport feminino 
e na temporada, e o atleta 
Jauro,  que ficou em 5º lu-
gar nessa prova, também 
foi campeão da tempora-

no dia a dia e se tornem 
motoristas conscientes no 
futuro.
Os agentes de Trânsito de 
Ciência Divertida orien-
tam as crianças de forma 
interativa e lúdica, sobre 
as formas corretas de agir 
diante de possíveis peri-
gos, usando como exem-
plo as imprudências co-
metidas pelos motoristas e 
pedestres.

da, em sua categoria, sub 
40. 
Integram a equipe de Pin-
da os atletas Aloísio, que 
ficou em 4º lugar na ca-
tegoria Sport sub 40 e em 
4º da temporada; e Lucas, 
classificado em 4° lugar na 
categoria Pro Sub 40 e em 
5° na temporada.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°050/2017 – No dia 25 de 
outubro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº050/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Gêneros Alimentícios, às empresas: RIBAS 
& ROCHA ALIMENTOS LTDA ME, com valor total de R$113.664,08; S. M. 
DOS SANTOS OLIVEIRA EPP, com valor total de R$27.656,35. Ficam as 
empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.


