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A GAzetA dos Municípios

Evento no Sedes
promove saúde bucal

Prefeitura de Taubaté abre 
inscrição para concursos

Oficina sobre obras literárias clássicas 
acontecerá a partir desta quinta (08)

Novos problemas técnicos interrompem 
atendimento da Carreta da Mamografia

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté promove no pró-
ximo sábado, dia 10 de 
novembro, um evento de 
prevenção e promoção de 
saúde bucal na escola do 
Sedes. As atividades gra-
tuitas acontecem das 8h30 
às 12h, em comemoração 
ao Dia do Dentista (25 de 
outubro), e serão realiza-
das pelos profissionais da 
Divisão de Saúde Bucal da 
prefeitura.
A manhã de atividades vai 
contar com apresentação 
de peças de teatro, jogos 
educativos, escovação su-
pervisionada, brincadei-
ras e entrega de brindes. 
Também será realizada a 

A Prefeitura de Taubaté 
abriu inscrições nesta se-
gunda-feira, dia 5 de no-
vembro, para  concursos 
públicos destinados ao 
preenchimento de 21 va-
gas em 11 cargos. Os can-
didatos podem se inscrever 
até o dia 2 de dezembro. A 
prova está prevista para o 
dia 16 de dezembro.
A taxa de inscrição é de 
R$ 15,65 para cada um 
dos concursos. 
O cargo de fiscal de Pos-
turas é o que tem a maior 
oferta de vagas, com 10 ao 
todo.
Os editais estão dispo-
níveis no site www.ins-
titutoexcelenciapr.com.
br e também no portal da 
prefeitura pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/. Informações 
também podem ser obti-
das pelo e-mail contato@
institutoexcelenciapr.com.
br ou pelo telefone (044) 
3026-1016.
Confira a quantidade de 
cargos e vagas disponí-
veis.
Fiscal de Posturas – 10 va-
gas
Salário – R$ 1.458,83

Para quem gosta de clás-
sicos da literatura, a Pre-
feitura de Pinda convida 
para a “Oficina: Madame 
Bovary – A Leitura de Um 
Clássico Com Exercícios 
de Escrita” que irá aconte-
cer do dia 8 até o dia 29, 
todas as quintas-feiras, das 
19h às 22h, no Palacete 10 
de Julho.
O evento tem o intuito de 
discutir a importância de 
ler clássicos da literatura. 
O grupo irá ler trechos do 
livro de Flaubert (Madame 
Bovary), conhecido por ser 

Informamos que a Carreta 
da Mamografia “Mulheres 
de Peito”, que está em Pin-
damonhangaba pela par-
ceria com o Governo do 
Estado, apresentou novos 
problemas, na tarde desta 
segunda-feira (5) e, por-
tanto, não realizará aten-

premiação dos melhores 
trabalhos de prevenção 
em saúde bucal dos alunos 
que cursam o 5® ano do 
Sedes.
Dentistas vão realizar exa-
mes clínicos nos odon-
tomóveis da prefeitura e 
orientar a população den-
tro da Campanha de Pre-
venção de Câncer Bucal.
A Divisão de Saúde Bu-
cal da Secretaria de Saúde 
abrange  o atendimento em 
odontologia de toda a rede 
municipal em Taubaté, 
contando com 80 unida-
des. Realiza procedimen-
tos curativos e preventivos 
eliminando os problemas 
existentes e mantendo o 

Requisitos – Ensino Mé-
dio Completo; e CNH Ca-
tegoria “AB”
Fiscal do Meio Ambiente 
– 2 vagas
Salário – R$ 1.458,83
Requisitos – Ensino Mé-
dio Completo; e CNH Ca-
tegoria “AB”
Agente comunitário de 
saúde (ESF Pinheirinho) – 
1 vaga
Salário – R$ 1.458,83
Requisitos – Ensino Mé-
dio (De acordo com a Lei 
13.595/18); residir na área 
de abrangência desde a 
publicação do edital de 
abertura das inscrições do 
concurso público, concluir 
com aproveitamento o 
curso de formação inicial 
de agentes comunitários 
de saúde
Enfermeiro do trabalho – 
1 vaga
Salário – R$ 1.978,67 + 
40% de ANU (Adicional 
de Nível Universitário)
Requisitos – Certificado 
de conclusão de curso de 
ensino superior em Enfer-
magem expedido por IES 
reconhecida pelo MEC + 
Especialização em Enfer-
magem do Trabalho + Re-

um dos maiores romances, 
para em seguida conversar 
sobre alguns elementos da 
obra, como foco narrativo, 
personagem e tempo.
Os participantes também 
são convidados a en-
trarem em contato com 
a                         literatura 
por meio de exercícios de 
escrita criativa.
Quem coordena o evento 
é a professora e roteirista, 
Julia Alquéres. Mestre em 
Teoria Literária pela USP, 
ministra oficinas de litera-
tura e cinema em escolas e 

dimentos nesta terça-feira, 
dia 6 de novembro.
Os técnicos de manuten-
ção já foram acionados 
e realizarão a avaliação 
e ou conserto na manhã 
desta terça, quando tere-
mos um parecer sobre o 
funcionamento da carreta 

controle da abordagem 
preventiva. Realiza tam-
bém  atendimento emer-
gencial e especializado. 
De janeiro a agosto des-
te ano, foram realizados 
164.563 atendimentos no 
município. A Equipe de 
Prevenção Odontológica 
(EPO) trabalha desenvol-
vendo ações de prevenção 
nas escolas e creches do 
município, além das pa-
lestras, aplicações tópicas 
de flúor e levantamentos 
epidemiológicos. São rea-
lizadas,  anualmente, cer-
ca de 45 mil escovações 
supervisionadas, visando 
melhorar as condições de 
saúde bucal das crianças.

gistro no Conselho
Médico Especialista
 Neurologia  – 1 vaga
 Oftalmologia – 1 vaga
Pneumologia – 1 vaga
Reumatologia – 1 vaga
Urologia  – 1 vaga
Salário  –  R$ 3.553,80 + 
40% de ANU
Requisitos – Nível univer-
sitário compatível com o 
cargo, título de especialis-
ta reconhecido pelo Cre-
mesp; inscrição no órgão 
de classe
Médico do Trabalho – 1 
vaga
Salário –  R$ 3.553,80 + 
40% de ANU
Requisitos – certificado 
de conclusão de curso de 
ensino superior em medi-
cina, expedido por IES re-
conhecida pelo MEC + es-
pecialização em Medicina 
do Trabalho reconhecida 
pelo Cremesp + registro 
no conselho
Técnico de Segurança do 
Trabalho – 1 vaga
Salário – R$ 1.627,71
Requisitos –  Nível médio 
e habilitação em Curso 
Técnico de Segurança do 
Trabalho e inscrição no ór-
gão de classe

cursos livres.
Trabalhou como roteiris-
ta de TV e hoje se dedica 
à escrita e desenvolvi-
mento de projetos pesso-
ais,              como o curta-
metragem “Azul Vazante”,                       
exibido em festivais de ci-
nemas nacionais e interna-
cionais.
Para se inscrever basta li-
gar para 3642-1080. Serão 
apenas 30 vagas.
O Palacete 10 de Julho fica 
na Rua Deputado Claro 
César, 33 – Centro. Indi-
cação: maiores de 16 anos.

na cidade. Desta forma, no 
momento, não existe uma 
previsão para que os aten-
dimentos retornem.
Assim que houver novas 
informações, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba co-
municará a imprensa e a 
população.
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Miscelânea
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constro-
em frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas 
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências 
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas 
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir 
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunica-
rem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado 
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de
-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos 
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem 
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. 
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas 
patas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles 
lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na 
face, no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com 
pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, 
composta de células especiais que provocam dupla estimulação dos cones 
e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas 
na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, 
essa região funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones 
e bastonetes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por 
elas estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora es-
tou tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio 
e Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de 
refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fá-
bricas, onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, 
as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. 
Ah! A energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os 
meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos 
mais velhos e não precisavam comprar roupas novas. Quando embaláva-
mos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para 
protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram 
cinco séculos pra começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com 
tinta ao invés de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés 
de gastar toneladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de 
GPS só para encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos 
preocupamos com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Projeto educacional “Trilhos
Pedagógicos” continua marcando a 

história de crianças e adultos

Após o aniversário de um 
ano do Projeto “Trilhos 
Pedagógicos”, ainda se 
tem muito a comemorar.  
Os passeios de bondinho, 
que enredam a história de 
nossa cidade e muito de 
nossa cultura continuam 
marcando as memórias 
de crianças e também de 
adultos. No fim de se-
tembro, a CMEI Josefina 
levou suas turminhas das 
“pequenadas” para co-
nhecer as belezas naturais 
que o Reino das Águas 
Claras oferece, além de 
entenderem a importância 
da Estrada de ferro para a 
história do Vale do Paraí-
ba, para o meio ambiente 
e para as pessoas que usu-
fruem do serviço.

Já em outubro, foi a vez 
das turmas da Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA), de fazer o passeio 
de bondinho. Já com mais 
experiências na cidade e 
tendo vivido histórias re-
lacionadas ao Reino das 
Águas Claras, os alunos 
adultos puderam reviver 
essas memórias de perto.
“Enche-nos de felicidade 
ver que o Projeto Trilhos 
Pedagógicos, que um dia 
sonhamos, se concretiza 
de maneiras tão belas no 
cotidiano das pessoas em 
nossa cidade. Já chega-
mos à casa dos milhares 
que fizeram o passeio e 
esperamos mais a cada 
dia”, afirmou o Secretário 
de Educação, Júlio Valle. 

“Em números, são 257 
professores e 2499 alunos 
da rede municipal que já 
participaram do projeto, 
ou seja, um total de 2756 
pessoas contempladas nes-
ses dois anos”.
O projeto “Trilhos Peda-
gógicos” visa levar o co-
nhecimento sobre a histó-
ria da ferrovia Estrada de 
Ferro Campos do Jordão e 
sua influência regional aos 
alunos da Rede Munici-
pal de Ensino, bem como 
percepções sobre o meio 
ambiente e os meios de 
transportes através de uma 
visita à estação ferroviária, 
a um parque às margens 
do rio Piracuama e uma 
viagem em trens quase 
centenários.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 13, Termo nº 6895
Faço saber que pretendem se casar NATHALIA ESTEVES e MARCELA CRISTINA DE PAULA LIMA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, 
nascido em 28 de junho de 1987, de profissão escriturária, de estado civil solteira, residente e domiciliado no mesmo endere-
ço da contraente, filha de CARLOS HENRIQUE ESTEVES, de 67 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 12 de 
agosto de 1951 e de VERA LUCIA GONÇALVES ESTEVES, de 63 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 16 de 
março de 1955, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 6 de março de 
1994, de profissão escriturária, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Quiririm, nº 83, Parque Nossa Senhora 
da Glória, Tremembé/SP - CEP: 12120-000, filha de MARCELO DE PAULA LIMA, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascido na data de 1 de outubro de 1969 e de GABRIELA CRISTINA DE PAULA, de 43 anos, natural de Taubaté/SP, nascida 
na data de 16 de outubro de 1975, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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ADL de primavera lança 
alerta para infestação do 

Aedes aegypti em Taubaté

A ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de prima-
vera realizada pela Prefei-
tura de Taubaté em outubro 
lança um alerta para riscos 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti, 
com 2,6 pontos no IB (Ín-
dice Breteau). O indicador 
apresentou elevação em 
relação ao levantamento 
do mês de julho, quando 
chegou a 1,2.
De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o índice 
de tranquilidade é 1,0 ou 
menos. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia. 
Os resultados indicam 
que seis das dez regiões 
de Taubaté estão dentro 
do risco de epidemia. Na 
amostragem de outubro, o 
destaque fica para as regi-
ões 8 e 9, que apresenta-
ram índices de 0,83 e 0,17, 
respectivamente. Com IB 
de 8,96 a região 10 é a que 
apresenta o maior indica-
dor.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
Durante a ADL foram 
coletadas amostras em 
imóveis escolhidos ale-
atoriamente em todas as 
regiões da cidade. Foram 
vistoriados cerca de 6.000 
imóveis, média de 600 por 
área.
Os resultados obtidos ge-
ram o IB, um valor numé-
rico que define a quanti-
dade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue.
Taubaté chegou a outubro 
com 53 casos positivos de 
dengue, 7 casos positivos 
de chikungunya e nenhum 
caso de zika. O número 
reduzido de ocorrências 
mostra que o envolvimen-
to da população nas ações 
de prevenção e combate 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti traz resultados.

Mapa da ADL
ADL Geral
Abril – 3,5
Julho – 1,2
Outubro – 2,6
Área 1
Abril – 4,12
Julho – 0,65
Outubro – 1,65
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
Abril – 5,09
Julho – 0,50
Outubro – 4,1
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, Jar-
dim Garcez, Comerciários 
II, Esplanada Santa Te-
rezinha, Esplanada Santa 
Helena, Conj. Hab. Mil-
ton de Alvarenga Peixoto, 
Parque Planalto, Parque 
Ipanema, Canuto Borges, 
Jardim das Hortênsias, Re-
canto dos Coqueirais, Jar-
dim Rezende, Vila Albina 
e Jardim Santa Catarina
Área 3
Abril – 3,48
Julho – 0,66
Outubro – 2,76
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área4
Abril – 0,66
Julho – 1,31
Outubro – 1,61
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
Abril – 3,07
Julho – 0,16
Outubro – 1,35
Bairros: Distrito Una, 

Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
Abril – 6,69
Julho – 0,82
Outubro – 1,32
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7
Abril – 3,43
Julho – 3,75
Outubro – 5,12
Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
Abril – 0,81
Julho – 0,16
Outubro – 0,83
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
Abril – 0,64
Julho – 1,66
Outubro – 0,17
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
Abril – 6,55
Julho – 0,66
Outubro – 8,96
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucaliptos, 
Sítio Tangará, Sítio Belo 
Horizonte, Jardim Conti-
nental, Estoril, Morada dos 
Nobres, Chácaras Ingrid, 
Marlene Miranda, Vila Ve-
lha e Chácara Dallas

AMI Taubaté recebe
homenagem em São Paulo

Metrópole recebe
espetáculo do Circuito 

Cultural Paulista

O Ambulatório Munici-
pal de Infectologia (AMI) 
de Taubaté recebeu esta 
semana em São Paulo a 
“Menção Honrosa Brenda 
Lee” durante as comemo-
rações dos 35 anos do Pro-
grama Estadual DST/Aids
-SP, vinculado à Secretaria 
de Estado da Saúde.
A homenagem foi feita em 
reconhecimento ao traba-
lho realizado pelo municí-
pio para o enfrentamento 
da epidemia IST/AIDS 
no Estado de São Paulo, 
em virtude da melhora no 
diagnóstico precoce com 
acesso às pessoas jovens 
que nunca realizaram o 

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 05 de novembro, o 
Teatro Metrópole recebe 
o espetáculo A[r]mar do 
grupo Suacompanhia, às 
20h, através do Circuito 
Cultural Paulista. A entra-
da é franca e classificação 
é 14 anos.
O espetáculo traz para a 
cena uma disputa entre 
a casualidade da vida e a 
vontade própria do ser hu-
mano. Inspirado em um 
conto do escritor argentino 
Julio Cortázar, A[r]mar é 
um grande jogo entre ato-
res, personagens e público.
Baseada na história de 
“Manuscrito Achado Num 
Bolso”, conto publicado 
em 1974, a peça tem início 
com um protagonista, sem 
nome, que cria um jogo 
próprio em uma estação de 
metrô, procurando encon-

teste, queda da mortalida-
de por Aids e cumprimen-
to da meta estabelecida 
pelo Estado de cura de tu-
berculose em PVHA (Pes-
soas Vivendo com HIV/
Aids). O AMI de Taubaté 
é o serviço de referência 
para o atendimento a pes-
soas com doenças infec-
tocontagiosas, hansenía-
se, tuberculose, hepatites 
virais, HIV/Aids e outras 
DSTs. Desenvolve  tam-
bém atividades educativas 
e preventivas: campanhas, 
reuniões, palestras e trei-
namentos. Entre janeiro 
e agosto deste ano, foram 
realizados 21.791 aten-

trar a mulher de sua vida. 
Quando vê que o interesse 
em uma personagem pode 
ser recíproco, no entanto, 
ele se assusta com as pos-
sibilidades.
A encenação é dividida em 
três planos: um para ele, 
um para ela e um com os 
dois juntos.
Dialogando com o públi-
co, com si próprio ou en-
tre eles, os personagens 
recapitulam os passos 
que os levaram até este 
encontro. Revelam, as-
sim, medos e desejos que                            
afligem as relações con-
temporâneas. No elenco 
estão Bruno Perillo e Rita 
Pisano.
Com direção e dramatur-
gia assinadas por Paulo 
Azevedo, A[r]mar pergun-
ta é possível armar estra-
tégias para o amor. A peça 

dimentos no AMI, média 
mensal recorde de 5.448 
atendimentos.
A equipe do AMI desen-
volve regularmente ações 
de prevenção de HIV/Aids 
com a realização de tes-
tes rápidos e distribuição 
de preservativos. Entre as 
ações estão a campanha 
Fique Sabendo.
Entre janeiro e setembro 
deste ano foram diagnos-
ticados 70 casos de HIV/
Aids em Taubaté.  Em 
todo o ano de 2017 foram 
98 registros.
O AMI está localizado à 
rua Vicente Costa Braga, 
29, Jardim das Nações.

também levanta questio-
namentos sobre nosso 
controle no jogo da vida e 
pergunta se a casualidade 
é o determinante em nos-
sas histórias.
O espetáculo tem cerca de 
70 minutos de duração e 
os ingressos começam a 
ser distribuídos uma hora 
antes do início.
O Circuito Cultural Pau-
lista é um dos mais impor-
tantes programas de difu-
são cultural e de formação 
de plateias mantidos no 
Estado de São Paulo. São 
mais de 100 municípios 
envolvidos, valorizando a 
cultura local e incentivan-
do o público a conhecer 
novos lugares do Estado, 
com o objetivo de ampliar 
o acesso de toda a socieda-
de a eventos artísticos de 
qualidade.



Tremembé inicia programa
de valorização ao bom

contribuinte (IPTU, ISS, TAXAS)

Inscrições para castração
de cães e gatos acontecem

em Moreira César

Alunos do CEEP visitam o centro de 
educação ambiental em Tremembé

Desemprego fica estável em 17,3% em 
São Paulo, mostra Dieese

Prefeitura de Tremembé 
lança programa de valori-
zação ao bom contribuinte 
possibilitando com paga-
mento à vista, desconto 
de 100% de multas, juros 
e honorários advocatícios. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Vigilân-
cia Epidemiológica, rea-
liza, na próxima semana, 
inscrições para a castração 
gratuita de cães e gatos. 
Serão na Subprefeitura de 
Moreira César, na segun-
da-feira (5) e na sexta-fei-
ra (9).
O cadastro deverá ser feito 
na Subprefeitura, que fica 
na avenida José Augusto 
Mesquita, 170, no centro 

Na manhã do dia 29/11 
os alunos do CEEP visi-
taram o CEA. O objetivo 
do CEA é ser um espaço 
inclusivo, dialogando com 
os novos problemas gera-
dos pela crise ecológica e 
produzindo reflexões, con-
cepções, métodos e expe-
riências para a construção 
de novas bases de conhe-

A taxa de desemprego to-
tal na Região Metropoli-
tana de São Paulo ficou 
em 17,3% no mês de se-
tembro, praticamente es-
tável em relação a agosto, 
quando foi registrada taxa 
de 17,4%. Os dados foram 
divulgados ontem, dia 31, 
pela Fundação Seade e 
pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese).
O total de desempregados 
em setembro foi estimado 
em 1,91 milhão de pesso-
as, 13 mil a menos que no 
mês anterior. O nível de 
ocupação não apresentou 
variação e o contingente 
de ocupados foi estimado 
em 9.132 mil pessoas. A 

O programa de Anistia 
2018 envolve todos os dé-
bitos com a municipalida-
de: tributários (IPTU, ISS, 
TAXAS) e outros débitos 
vencidos até 31 de dezem-
bro de 2017. Não perca 

de Moreira César. O ser-
viço de castração é desti-
nado a cães e gatos com 
objetivo à identificação 
e controle populacional 
dos animais em Pindamo-
nhangaba. Para realizar a 
inscrição, é necessário que 
o proprietário do animal 
apresente comprovante de 
endereço, cópia do docu-
mento pessoal com foto, 
além de preencher a ficha 
de inscrição e termo de au-
torização cirúrgica.

cimento e valores ecoló-
gicos nesta e nas futuras 
gerações.
Acreditamos na educa-
ção inclusiva e buscamos 
alternativas que contri-
buam no processo de va-
lorização das diferenças. 
A Educação Ambiental se 
configura como uma ex-
celente aliada nesse pro-

pesquisa apontou queda 
de 0,1% na população eco-
nomicamente ativa, já que 
12 mil pessoas deixaram o 
mercado de trabalho.
O índice de desemprego 
aberto, ou seja, pessoas 
que buscaram trabalho nos 
últimos 30 dias e não tra-
balharam nos últimos sete 
dias, variou de 14,6% para 
14,4%.
A taxa de desemprego 
oculto (pessoas que fize-
ram trabalhos eventuais, 
não remunerados em ne-
gócios de parentes, ten-
taram mudar de emprego 
nos últimos 30 dias ou que 
não buscaram emprego em 
30 dias) variou de 2,8% 
para 2,9%.
Por setores, no mês de se-

essa oportunidade.
Informações nos telefones: 
(12) 3607-1020 e 3607-
1024 ou no whatsapp (12) 
99211-7384.
email: dividaativa@tre-
membe.sp.gov.br

Segundo o diretor da Vi-
gilância Epidemiológica, 
Rafael Lamana, as ins-
crições e o procedimento 
cirúrgico não terão cus-
tos aos munícipes, que 
deverão estar atentos às 
recomendações do pré e 
pós-operatório, garantindo 
assim a plena recuperação 
no animal. No total, serão 
castrados 240 cães e 120 
gatos. As cirurgias serão 
realizadas dias 17 e 18 de 
novembro.

cesso de valorização, por 
ser um processo dinâmico 
e transformador que bus-
ca a formação de valores 
e atitudes, proporcionan-
do para os alunos situa-
ções desafiadoras, esti-
mulando sua curiosidade,                                    
habilidades, e valorizando
-os nas suas potencialida-
des.

tembro, houve elevação de 
46 mil postos de trabalho 
(alta de 2,8% em relação a 
agosto) no comércio e re-
paração de veículos auto-
motores e motocicletas.
O restante dos setores 
apresentou queda.
Na indústria de transfor-
mação, a redução foi de 
36 mil (ou -2,5% ante                 
agosto); nos serviços a 
queda foi de 9 mil postos 
de trabalho (-0,2% ante 
agosto) e, na construção, 
foram 9 mil postos a    me-
nos (-1,6% ante agosto).
Entre julho e agosto de 
2018, o rendimento médio 
real dos ocupados aumen-
tou 0,8%, chegando a R$ 
2.061, e dos assalariados 
ficou estável em R$ 2.084.
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