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A GAzetA dos Municípios

Campanha de combate a 
AIDS em Tremembé

Taubaté programa arrastão 
contra o Aedes aegypti

ONG faz ensaio fotográfico
natalino com animais do CCZ

“Fique Sabendo” em todas 
unidades de saúde. 

A Prefeitura de Taubaté 
promove a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 10 
de dezembro, um arrastão 
contra o Aedes aegypti em 
bairros da cidade.  A ope-
ração vai acontecer de se-
gunda a sexta-feira, entre 
8h30 e 17h.
Agentes de controle de 
vetores e agentes comuni-
tários de saúde vão passar 
pelas residências para o 
recolhimento de materiais 
inutilizados ou recicláveis 
que possam se tornar abri-
gos para focos do mosqui-
to transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, fez um ensaio fo-
tográfico natalino para es-
timular a adoção de cães e 
gatos abrigados pelo Cen-
tro de Controle de Zoono-
ses (CCZ).
As fotos do projeto Ado-
te Um Amigo podem ser 
visualizadas no site da 
prefeitura (http://www.
taubate.sp.gov.br/adoteu-
mamigo/).
Interessados em adotar 
um animal do CCZ agora 
em dezembro podem ir na 
Poli Pet no próximo sá-
bado, dia 8 de dezembro. 
A feira de adoção vai das 

O objetivo da ação foi  
para prevenção do HIV, 

amarela.
 Serão usados dois cami-
nhões da Secretaria de Ser-
viços Públicos na opera-
ção. Um dos veículos com 
carroceria vai armazenar 
sofás, armários, utensílios 
domésticos, entre outros 
materiais. O outro cami-
nhão será um compacta-
dor para o recolhimento 
de materiais recicláveis. 
O arrastão não vai reco-
lher entulho de construção 
civil ou restos de poda de 
árvores.
Um carro de som passa-
rá pelas ruas do bairro 
anunciando a operação. 

10h às 17h. A Poli Pet fica 
na avenida Itália, 1.570,  
Jardim das Nações.
Serão colocados para ado-
ção cinco cães e três gatos 
do CCZ. Os animais sele-
cionados são de diferentes 
portes, passam antes por 
exames clínicos, vacina-
ção e são castrados.
Os adotantes devem ser 
maiores de18 anos e preci-
sam preencher um formu-
lário com dados pessoais 
como endereço e telefone. 
Isto é necessário porque 
existe um acompanha-
mento após adoção, tanto 
dos cães como gatos.
A ONG Chico Pata tam-

Sífilis, Hepatite e outras 
doenças.

A população deve cola-
borar e permitir a entrada 
dos agentes para o reco-
lhimento do material. Os 
servidores estarão unifor-
mizados e com crachás.
Entre os dias 10 e 14, o 
arrastão passará pelas ruas 
do São Gonçalo. Entre os 
dias 17 e 21, é a vez do 
Jardim Continental I, II e 
III.
Estes bairros integram 
a área 10 do município, 
que apresentou os maio-
res indicadores na Análi-
se de Densidade Larvária 
(ADL) de primavera, com 
Índice Breteau de 8,96.

bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação.
Interessados em adotar um 
animal também podem 
entrar em contato com o 
CCZ pelo telefone 5704-
8048.  O CCZ fica na Es-
trada Particular dos Remé-
dios, nº 2.764, Bairro dos 
Remédios. O horário de 
atendimento é das 8h às 
17h. As visitas podem ser 
feitas, preferencialmente, 
das 13h às 17h. A média 
mensal do CCZ de Tauba-
té é de 490 animais abriga-
dos.
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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
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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

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumen-
to, pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia pra 
algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os proces-
sos em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixi-
nho aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pen-
sam de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo 
ao tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. 
Não se leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. 
Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda 
de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. 
Pense nisso e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

Taubaté convoca para vagas 
na Educação Infantil

Carreta do Cinema em Pinda

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté divulgou 
na última segunda-feira, 
dia 3 de dezembro, uma 
nova lista de convocação 
(berçário I) de crianças 
para a educação infan-
til. Pais ou responsáveis 
devem comparecer pes-
soalmente de 4 a 21 de 
dezembro para efetuar a 
matrícula (http://www.
taubate.sp.gov.br/wp-con-
tent/uploads/2018/12/
CONVOCA%C3%87%-
C 3 % 8 3 O - B E R % -
C3%87%C3%81RIO-an-
t igo-BER%C3%87%-

O Parque da Cidade rece-
be o Rodocine “Carreta do 
Cinema” a partir de ama-
nhã (quarta-feira), com a 
exibição gratuita de filmes 
nacionais e internacionais 
de grande sucesso. A pro-
gramação inicia às 8 horas 
e as sessões seguem até o 
dia 9 (domingo).
Qualquer pessoa pode reti-
rar os ingressos na carreta 
a partir das 7h30 da ma-
nhã. Para agendamentos, 
ligue: (11) 95495-7091.

C3%81RIO-I.pdf).
Esta é a quarta convoca-
ção de uma série iniciada 
em outubro. Com as con-
vocações realizadas, fo-
ram chamados os pais de 
cerca de 2.000 crianças 
que aguardavam vagas, 
que vão do berçário à 1ª 
etapa da educação infan-
til. As aulas começam em 
fevereiro de 2019. Para os 
pais ou responsáveis que 
desejam colocar o nome 
de seus filhos, com ida-
de de quatro meses a três 
anos e sete meses, na lista 
de espera, ainda é possível 

Programação:
Dia 5 (quarta-feira) – às 
8h, Meu Malvado Favorito 
3; às 10h, Carros 3; às 14h, 
Extraordinário, às 16h, Os 
Farofeiros; às 19h, Thor 
Ragnarok.
Dia 06 (quinta-feira) – às 
8h, Sing; às 10h, Moana; 
às 14h, Jumanji; às 16h, 
Os Parças; às 19h, Mulher 
Maravilha.
Dia 07 (sexta-feira) – às 
8h, Moana; às 10h, Meu 
Malvado Favorito 3; às 

realizar o cadastro na Se-
cretaria de Educação, que 
atende segunda, quarta e 
sexta de manhã (das 8h às 
11h) e terça e quinta a tar-
de (das 14h às 17h) na pra-
ça 8 de Maio, 17, centro.
Documentos necessários:
– Certidão de Nascimento 
da criança
– Cartão Sim da criança
– CPF da criança e do pai 
e/ou responsável
– RG do pai e/ou respon-
sável
– Comprovante de resi-
dência no nome do pai e/
ou responsável

14h, A Bela e a Fera; às 
16h, Os Farofeiros; às 
19h, Homem Aranha de 
Volta ao Lar.
Dia 08 (sábado) – às 8h, 
Meu Malvado Favorito 3; 
às 10h, Carros 3; às 14h, 
Extraordinário, às 16h, Os 
Farofeiros; às 19h, Thor 
Ragnarok.
Dia 09 (domingo) – às 8h, 
Sing; às 10h, Moana; às 
14h, Jumanji; às 16h, Os 
Parças; às 19h, Mulher 
Maravilha.
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CRIES do Casa Branca em Caragua,
Perequê-Mirim e Tinga fazem festa 

de encerramento do ano letivo

Prefeitura de Caçapava realiza
campanha de combate

e prevenção à Aids

Fundo Social de
Caraguatatuba inicia primeira 

turma do workshop de Panetone

Projeto Social homenageia professor e
advogado Agostinho Moreira Chaves na 
Quadra da Olaria neste domingo (09/12)

Foi realizada nesta terça-
feira (4), a festa natalina 
e de encerramento das ati-
vidades do ano letivo no 
Centro de Referência para 
Inclusão Escolar e Social 
(CRIES), do bairro Casa 
Branca.
Pintura de rosto, massinha 
de modelar, pipoca, giz 
de cera e lápis coloridos, 
algodão doce, pipoca e 
música fizeram a festa das 
crianças e responsáveis.
A dona de casa Luana Nis-
tal, 30 anos, foi acompa-
nhar o filho, Miguel, de 7 
anos. 
“Meu filho frequenta 
o CRIES desde os três 
anos. Aqui ele faz a tera-
pia ocupacional e aulas 
de fonoaudiologia. Ele 
tem transtorno global de 
desenvolvimento (TGD) 

Em alusão ao Dia Mundial 
de Combate à Aids, 1° de 
dezembro, mês temático 
de prevenção ao HIV/Aids 
e às Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis (IST’s), 
a Prefeitura de Caçapava, 
através da Secretaria de 
Saúde, deu início a cam-
panha estadual Fique Sa-
bendo, que tem como ob-
jetivo principal atrair as 
pessoas para realização 
da testagem rápida para 
detectar possíveis casos 
de Sífilis e HIV, e buscar 
diagnóstico precoce da in-
fecção para começar ime-
diatamente o tratamento. 
As ações tiveram início 
no último sábado (01/12), 
dia”D” de combate à Aids, 
com atividades em pon-
tos estratégicos da cidade, 
como a Praça da Bandeira, 
Supermercado Nelsinho, 
Carrefour Bairro e Mer-

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
promoveu nesta terça-feira 
(04/12), workshop do cur-
so da Padaria Artesanal, 
para confecção de paneto-
nes. 
A aula teve duração de cin-
co horas, com a produção 
de duas receitas, panetone 
com frutas e trufado.
O treinamento ensinou os 
princípios básicos de pro-
dução, desde as técnicas 
de higiene, manuseio da 

Conhecido como profes-
sor Chaves, o professor e 
advogado Agostinho Mo-
reira Chaves recebe ho-
menagem, neste domingo 
(09/12), do Projeto Social 
Educativo de autoria do 
professor Adenilson Souza 
Barreto (Deno). A cerimô-
nia acontece a partir das 
9h no Ginásio de Esportes 
Jorge Burihan (Quadra da 
Olaria). Todas as autorida-
des e munícipes estão con-
vidados a participar, assim 
como familiares, alunos e 
funcionários envolvidos 
no projeto.

e evoluiu muito nesses 
quatro anos. Todo ano ve-
nho trazê-lo nas festas do 
Dia da Criança e de Natal. 
Nós gostamos muito dessa 
convivência”, declarou.
Já Renata Ricardo Franco, 
32 anos, foi levar pela pri-
meira vez o filho Ramon, 
7 anos, que possui defici-
ência visual e faz terapia 
ocupacional no espaço. 
“Ele faz esse trabalho há 
dois anos e ele está feliz 
com os resultados alcan-
çados e eu mais ainda de 
vê-lo bem. Hoje estou 
aproveitando para conhe-
cer outros coleguinhas do 
meu filho e suas famílias”, 
contou.
Nesta quarta-feira (5), a 
festa será no CRIES do 
bairro Perequê-Mirim, 
próximo à Unidade Bá-

cado Municipal. As ativi-
dades ocorreram durante 
os períodos da manhã e 
da tarde, com a realização 
de testes rápidos de sífilis 
e HIV e orientações com 
profissionais da Secreta-
ria de Saúde. A campanha 
se estenderá durante toda 
essa primeira semana de 
dezembro, com ações de 
prevenção e conscientiza-
ção da doença, realizadas 
nas unidades Estrategia 
Saúde da Família (ESF) e 
em pontos estratégicos. 
Amanhã (5) uma equipe 
realiza a ação, das 9h às 
17h, no Shibata Super-
mercados (localizado no 
Parque Residencial Ma-
ria Elmira), a programa-
ção segue até sexta-feira 
(07/12), e atenderá locais 
como o Albergue Muni-
cipal e comunidades tera-
pêuticas.

massa até o cálculo de cus-
to para venda. 
A monitora Edilaine Fol-
tran revelou que o segredo 
é ter uma boa esponja, ou 
seja, deixar a fermentação 
no ponto certo. 
“Muito amor e carinho 
pelo passo a passo, tam-
bém é importante, brin-
cou”.
Apaixonada por culinária, 
Silvana Aparecida Magi-
na, de 51 anos, soube do 
curso por uma amiga e já 

A organização do evento 
ressalta que a homenagem 
deve-se ao fato do profes-
sor Chaves ser morador 
de Caraguatatuba, com 
formação profissional em 
direito. Amante do Espor-
te, formou-se também em 
Educação Física e, des-
de então, foi importante 
para o desenvolvimento 
de eventos esportivos na 
cidade. Atuava como ad-
ministrador e advogado 
na antiga Secretaria de Es-
portes e Turismo.
Entre os principais eventos 
realizados pelo professor 

sica de Saúde, das 10h às 
12h e das 14h às 17h. Na 
quinta-feira (6), será para 
as crianças assistidas no 
CRIES do bairro Tinga, no 
mesmo horário.
Os CRIES são destinados 
aos alunos com Necessi-
dades Educacionais Espe-
ciais (NEE) e visa poten-
cializar o desenvolvimento 
e funcionalidade destes, 
com atendimentos nas áre-
as de Psicologia, Terapia 
Ocupacional, Serviço So-
cial, Fonoaudiologia e de 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE).
Também tem o objetivo 
de contribuir e auxiliar os 
profissionais dessas áreas 
que trabalham nas unida-
des escolares a oferecer 
aconselhamento psicoló-
gico aos pais.

Os exames são feitos de 
forma sigilosa e privativa, 
com orientações antes e 
depois dos testes e, se ne-
cessário, encaminhamento 
para tratamento. O teste é 
realizado com a coleta de 
uma pequena amostra de 
sangue, que ao entrar em 
contato com um reagen-
te, identifica a existência 
ou não das infecções no 
indivíduo. O resultado é 
conhecido em cerca de 30 
minutos e informado ao 
paciente por um profissio-
nal de saúde capacitado.
As pessoas que não con-
seguirem participar das 
ações, poderão realizar 
o teste na ESF mais pró-
xima. É necessário estar 
munido do RG e do cartão 
SUS (Sistema Único de 
Saúde). Mais informações 
pelo telefone (12) 3653-
4000.

pretende iniciar novas au-
las em 2019. “Achei todos 
muito atenciosos e adorei 
a aula. Pretendo investir 
na área de confeitaria, com 
certeza”, disse a aluna.
A segunda e última turma 
do curso de Panetone será 
na próxima quinta-feira 
(06/12). Novos cursos se-
rão abertos para o próximo 
ano. As inscrições serão 
divulgadas no site oficial 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba.

estão: Torneio do Traba-
lhador; Troféu Tiradentes 
(Torneio Militar do Litoral 
Norte); Eventos Recreati-
vos para Crianças e Ado-
lescentes; Competições e 
Ligas de Futebol; 1ª Prova 
Pedestre – mais conhecida 
como “Corrida de Rua”; 1ª 
Super Cross (Campeonato 
de Bicicross), Olimpía-
da Estudantil (Jogos Inter 
Estâncias – Torneio de Jet 
Ski); Provas Natatórias; 
Torneios de Asa Delta; 
ciclismo e canoagem. In-
formações pelo telefone 
3883-6368.
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Centro de Convivência do
Idoso em Taubaté realiza

formatura do curso de informática

Alunos das Escolas do Trabalho 
em Taubaté realizam
Feira de Artesanato

Programa educativo de trânsito 
premia alunos da rede

Feriado em Taubaté mantém 
serviços básicos

O Projeto Conviver, vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, reali-
zou na tarde desta segun-
da-feira, 3 de dezembro,  
no Centro de Convivência 
do Idoso da Marli, a for-
matura de 34 alunos do 
curso de informática para 
iniciantes.
Muitos idosos tiveram o 
primeiro contato com o 
computador através do 
curso e no próximo ano 
poderão frequentar o aper-

A tradicional Feira de Ar-
tesanato promovida pe-
los alunos das Escolas 
do  Trabalho de Taubaté 
acontece no auditório da                        
Jaboticabeiras II, no perí-
odo de 10 a 18 de dezem-
bro, das 8h30 às 21h30, 
com exceção de sábado e 
domingo.
 A exposição vai contar 
com a participação de 35 
alunos que frequentam, 
nas unidades Jaboticabei-
ras I e II, os cursos de ma-
cramê, crochê, hardanger, 

Nesta terça-feira, 4 de de-
zembro, às 9h, acontece 
a formatura do progra-
ma educativo de trânsito 
“Clube do Bem-te-vi”, que 
é uma parceria da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
de Taubaté com a diretoria 
de Educação para o Trân-
sito e Fiscalização do De-
tran-SP e a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. O 
evento será realizado no 
Centro de Formação de 
Professores, na rua Emílio 
Winther, 79, no Centro.

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nas próxima 
quarta-feira, dias 5 de de-
zembro.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva ocorrerão 
normalmente conforme 
os calendários disponíveis 
em www.taubate.sp.gov.
br/coletadelixodomiciliar 
e www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva.
Já os Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) fecham 
na quarta-feira.
O Mercado Munici-
pal de Taubaté funciona                                  

feiçoamento. O objetivo é 
auxiliar os idosos a aces-
sar e utilizar com respon-
sabilidade as redes sociais.
O curso também possibili-
tou a criação de uma equi-
pe que ficou responsável 
pela elaboração  de um 
jornal com periodicidade 
bimestral e temas cotidia-
nos de interesse do públi-
co idoso. Os exemplares 
foram distribuídos entre 
os 26 grupos setoriais que 
atendem cerca de 1.200 
idosos.

bordados livres, pedraria, 
patchaplique, cartonagem, 
decoupage e patchwork.
Algumas peças fazem 
referência ao tema nata-
lino, mas quem for à fei-
ra também poderá com-
prar bolsas, almofadas,                  
bijuterias, panos de pratos, 
caminhos de mesa, tape-
tes, carteiras, e muitas ou-
tras peças.
Os artesanatos foram pro-
duzidos pelos alunos du-
rante as aulas, e a venda 
será revertida aos partici-

O programa atendeu nessa 
primeira etapa 3.500 alu-
nos, entre as escolas muni-
cipais e a Apae de Taubaté. 
No evento, participarão 25 
alunos que serão premia-
dos com a melhor frase 
sobre o assunto.
A finalidade é educar para 
o trânsito as crianças dos 
anos iniciais do ensino 
fundamental. São realiza-
das palestras com duração 
aproximada de 50 minu-
tos, e os policiais milita-
res compartilham os seus 

das 6h às 13h no             fe-
riado.
Os serviços essenciais à 
população não serão inter-
rompidos durante o feria-
do:
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Ce-
cap;
* Serviço de Verificação 

Vagas – Para o idoso (aci-
ma de 60 anos) que tiver 
interesse no curso de in-
formática estarão disponí-
veis para 2019, 35 vagas, 
com aulas segunda e quar-
ta, no período da manhã 
ou tarde.
A inscrição pode ser feita 
com cópia do comprovan-
te de endereço de Taubaté, 
RG e CPF, a partir do dia 
2 de janeiro, na própria 
unidade, que fica na rua 
Ismênia de Mattos Ribas, 
65, na Vila Marli.

pantes. Os preços devem 
variar de R$ 2 a R$ 200.
A finalidade da feira é pro-
porcionar uma fonte de 
renda aos alunos, além de 
expor os artesanatos com o 
intuito de atrair um públi-
co para que possa apreciar 
e comprar uma variedade 
de produtos,  sendo tam-
bém uma excelente opção 
de presentes para o natal. 
O auditório da Jabotica-
beiras II fica à Rua Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, 1.555.

conhecimentos técnicos 
e experiências por meio 
de linguagem acessível e 
brincadeiras que auxiliam 
na fixação do tema abor-
dado, envolvendo alunos e 
professores.
Os alunos também rece-
bem cartilhas educativas, 
uma carteira de habilita-
ção mirim e um talão de 
multas mirim para cons-
cientizar as pessoas de seu 
convívio social e multipli-
car os conhecimentos ad-
quiridos.

de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

AVISO DE LICITAÇÃO - Convite Nº 007/2018 - Edital Nº 083/2018 – Proc. 
Adm. Nº 100/2018 - Critério de julgamento: Menor Preço Global. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de 
Execução e Instalação de Entrada de Energia na Creche Bairro Vila Olí-
via, conforme Termo de Referência e demais anexos. Data da realização: 
13/12/2018 - Horário de entrega dos envelopes: até às 09h00min. Local 
da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consul-
tado na sala de licitações da prefeitura, na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
Nº 101, Centro, Potim/SP.


