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A GAzetA dos Municípios

Prof. Marcos Monteiro se 
destaca no cenário judoca 

no Vale do Paraíba

Guerreiras Pinda conquistam
título na Liga Futsal

Prefeitura de Pinda recebe
palestra de Gestão de Cooperativas 

para agricultores familiares

Exposição de móveis em pallet 
permanecerá até o fim do mês na 
Prefeitura de Pindamonhangaba

Marcos Monteiro, seguin-
do os passos do pai, José 
Milton Monteiro (6° Dan), 
um dos fundadores do 
Judô no município de Pin-
damonhangaba e primei-
ro mestre judoca do Vale 
do Paraíba, foi graduado 
como 3° Dan, dia 20 de 
Outubro (sábado) pela Fe-
deração Paulista de Judô, 
em Mauá (SP), onde foi 
realizado o Exame Anual 
de Graduação para Faixas 
Pretas, distribuído em pri-

As Guerreiras Pinda, a 
equipe feminina de futsal 
da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e La-
zer), conquistaram neste 
fim de semana, o título de 
campeãs da Liga de Fut-
sal, no ginásio do Tabaú.
O evento transcorreu mui-
to bem e no final a equi-
pe pindamonhangabense 
mostrou todo favoritismo 
derrotando todas as equi-
pes por goleadas.  A arti-
lharia da Liga de Futsal 
ficou com Dani Alves com 
sete gols, o destaque ficou 
para Waleska, e o prêmio 
de melhor goleira ficou 

O auditório da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
recebe, nesta quinta-feira 
(8), às 18 horas, a palestra 
gratuita “Gestão de Co-
operativas”, voltada para 
agricultores familiares de 
Pindamonhangaba e cida-
des da região. Essa é a pri-
meira ação para a forma-
ção de uma cooperativa de 
processamento de alimen-
tos orgânicos na cidade.
A palestra é organizada 
pela Amavap – Associa-
ção de Amigos das Serras 
da Mantiqueira e do Mar 
e do Vale do Paraíba, e 
os palestrantes serão Gui-
lherme de Mattos Araú-
jo e José Carlos de Faria 
Júnior, ambos ligados à 
Codeagro (Coordenadoria 
de Desenvolvimento dos 
Agronegócios), da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo.

Móveis em Pallet estão 
em exposição no saguão 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, das 8h às 
17h. A mostra permanece-
rá até o fim do mês (30). 
Os móveis foram feitos 
pelos alunos do projeto 
Reinvente na Oficina de 
Marcenaria, do Fundo So-

meiro a quinto Dan.
Recebida por mérito, a fai-
xa preta de 3° Dan intitula 
o Marcos Monteiro como 
Sensei, título honroso na 
cultura japonesa. A faixa 
dá autonomia para que o 
professor Pindense assi-
ne exames de graduação 
para faixas pretas. A sala 
de judô do Centro Espor-
tivo “João do Pulo”, leva 
o nome de seu pai “José 
Milton Monteiro” em me-
mória a um dos fundado-

para Evelyn (equipe Dois 
Toques, de Ferraz de Vas-
concelos). A classificação 
final foi: campeãs “Guer-
reiras Pinda”, vice-campeã 
“Dois Toques” de Ferraz 
de Vasconcelos, terceiro 
lugar com a “Semelp B” e 
em quarto lugar, a equipe 
de Caraguatatuba.
De acordo com a Secreta-
ria de Esportes, a equipe 
da Secretaria de Esportes 
se dividiu em duas equi-
pes na última hora devi-
do à desistência de Barra 
Mansa. “Para não ficar um 
buraco na tabela a comis-
são técnica de Pindamo-

A Amavap foi criada no 
final do ano passado, e 
realiza seu trabalho tendo 
como base quatro pilares: 
apoio ao meio ambiente, 
apoio ao turismo susten-
tável, apoio ao patrimô-
nio cultural e histórico e 
o desenvolvimento rural 
sustentável, cuja coorde-
nadoria está organizando 
este evento. “Em setem-
bro, realizamos um dia de 
campo sobre tomate orgâ-
nico e, na ocasião, pude-
mos apresentar o trabalho 
e a proposta da criação da 
cooperativa. No total, já 
contamos com 22 agricul-
tores orgânicos interessa-
dos em fazer parte desta 
cooperativa e a palestra 
do dia 8 será a primei-
ra das ações”, explicou o 
coordenador da Amavap, 
o agricultor orgânico e 
biológico, Marcos Cesar 
Soares.  “Desde o início, 

cial de Solidariedade.   As 
obras expostas foram fei-
tas com quase dois meses 
de curso pelos alunos jun-
to com o Professor César. 
Após a exposição, os mó-
veis serão vendidos na loja 
“Arte Encanto”, dentro do 
Shopping Pátio Pinda e 
também estarão disponí-

res do esporte na cidade. 
“A importância de estar 
colocando o cidadão no 
esporte, seja no Judô ou 
em qualquer outra moda-
lidade esportiva, está em 
trazer a conduta social 
para o aluno perante a so-
ciedade, o respeito pelo 
outro”, afirma o Professor 
Marcos Monteiro. O even-
to contou com a presença 
de 360 candidatos, que fo-
ram avaliados por 18 ban-
cas examinadoras.

nhangaba achou por bem 
dividir a equipe dando 
oportunidade de jogo para 
atletas que não irão para os 
‘Jogos Abertos’. Demos 
oportunidade aos atletas 
da escolinha e ainda atle-
tas que já tinham mani-
festado interesse em fazer 
teste na equipe”, comenta 
o técnico, Márcio Silva. 
Confira os resultados dos 
jogos:
Guerreiras Pinda 8x0 Fer-
raz de Vasconcelos
Guerreiras Pinda 8x3 Se-
melp B
Guerreiras Pinda 13x0 Ca-
raguatatuba 

contamos com o apoio da 
Codeagro e do Governo do 
Estado e, agora, estamos 
nos estruturando para re-
alizarmos um trabalho em 
conjunto com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, já 
que os produtores familia-
res da cidade serão o foco 
da cooperativa, que tam-
bém poderá contar com 
integrantes das cidades da 
região”, explicou. Após a 
palestra, os próximos pas-
sos serão, já para janeiro 
de 2019, a realização de 
uma capacitação do Pro-
grama de Desenvolvimen-
to Rural de Base (PDRB), 
para famílias menos favo-
recidas que plantam e não 
têm condições de acesso a 
financiamentos. Também 
para janeiro, está prevista 
a realização de seis cursos 
de capacitação, tendo te-
mas como morangos orgâ-
nicos, entre outros. 

veis no “Fundo Social” 
para compras. A Oficina 
Móveis em Pallet é reali-
zada no Parque da Cidade, 
pelo professor “Césinha” e 
acontece todos os dias, das 
8h às 10h30 e das 13h30 
às 16h.  A Prefeitura fica 
na Avenida Nossa senhora 
do Bom Sucesso, 1400.
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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.

Outubro Rosa encerra
em Pindamonhangaba

com palestras

As atividades do “Outubro 
Rosa”, da Secretaria de 
Saúde de Pindamonhanga-
ba, se encerraram na últi-
ma semana. Moreira César 
recebeu mais uma edição 
da “Caminhada Rosa” e 
o auditório da faculdade 
Anhanguera foi sede de 
palestras.
Na terça-feira (30), Morei-
ra César recebeu mais uma 
vez a “Caminhada Rosa”, 
que saiu do Recinto São 
Vito e percorreu as ruas 
do distrito, pela conscien-
tização contra o câncer de 
mama. Houve, também, a 
apresentação musical do 
grupo Jataí. De acordo 
com a organização, cerca 
de 50 pessoas participa-
ram desta caminhada.

Já na quarta-feira (31), 
encerrando o mês de outu-
bro, a Secretaria de Saúde 
promoveu a última ação 
do “Outubro Rosa” neste 
ano. O auditório da facul-
dade Anhanguera sediou 
palestras sobre a preven-
ção do câncer nas mulhe-
res, com a presença do 
prefeito Isael Domingues 
e a primeira dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Domingues. Além dos re-
presentantes da Prefeitura, 
estiveram também o Con-
selho da Mulher e da ONG 
Casa Gesto.
Segundo a Secretaria de 
Saúde da cidade, em Pin-
damonhangaba, no “Outu-
bro Rosa”, cerca de 1250 

pessoas foram atendidas 
nas campanhas de rua.
“O Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher 
participou de mais de 15 
eventos em diversos pon-
tos de Pindamonhangaba, 
levando informação e par-
ticipando de eventos feitos 
já pela própria comuni-
dade. Vejo que Pindamo-
nhangaba está bem cons-
ciente da necessidade do 
auto-exame, da mamogra-
fia e do ultrassom, fazendo 
pontes para a consciência 
da necessidade do Papani-
colau - exame de colo de 
útero - que infelizmente 
ainda é esquecido”, des-
taca a presidente do Con-
selho da Mulher, Viviane 
Ferreira.
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Prefeitura de Pinda
prepara ações

do Novembro Azul

Carreta da Mamografia
retorna ao seu

funcionamento normal

Cpic realiza aulas
gratuitas de ioga

todas as quintas-feiras

Neste mês, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, realiza ações de pre-
venção para levar mais in-
formações sobre o câncer 
de próstata aos homens da 
cidade. As ações acontece-
rão em diversos pontos de 
Pindamonhangaba.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o câncer de 
próstata é o tipo de câncer 
mais frequente nos homens 
brasileiros, depois do cân-
cer de pele. Embora seja 
uma doença comum, por 
medo ou desconhecimen-
to, muitos homens prefe-
rem não conversar sobre 
esse assunto. É pensando 
neste ponto, que a Secreta-
ria de Saúde leva ações de 
prevenção na terça-feira 
(20) para a sede da Guarda 
Municipal; na quarta-feira 
(21) na sede do Transporte 
da Saúde, na quinta-feira 
(22) na Subprefeitura de 
Moreira César e na sexta-
feira (23) no Departamen-
to de Serviços Municipais. 
Já no sábado (24), a ação 

A Carreta da Mamogra-
fia “Mulheres de Peito”, 
programa do Governo do 
Estado de São Paulo, que 
está instalada na área ex-
terna da sede da Prefeitu-
ra, retornou ao seu funcio-
namento normal, no final 
da tarde desta terça-feira 
(6) e estará atendendo nor-
malmente na quarta (7) e 
quinta-feira (8), conforme 
sua programação inicial.
Serão distribuídas 53 se-
nhas nesses dois últimos 
dias de atendimento, por 
ordem de chegada e para 
atendimento no mesmo 

Fortalecimento, flexibili-
dade, concentração. Esses 
são alguns dos benefícios 
proporcionados pela prá-
tica da ioga e, agora, eles 
estão ao alcance de mais 
pessoas. O Cpic – Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares – da Se-
cretaria de Saúde da Pre-
feitura, realiza, todas as 
quintas-feiras, aulas gra-
tuitas de yoga. As aulas 

estará na Praça Monse-
nhor Marcondes com afe-
rição de pressão arterial, 
glicemia capilar, orienta-
ção nutricional e cálculos 
de IMC (índice de mas-
sa corpórea), orientação 
e prevenção ao câncer de 
próstata e doenças sexu-
almente transmissíveis, 
além do encaminhamento 
para a realização de exa-
mes laboratoriais.
O câncer de próstata é um 
tumor que acomete ho-
mens, principalmente a 
partir dos 45 anos e que 
pode ser curado, quando 
localizado dentro da fase 
inicial. Já em casos de es-
tágio avançado, a possibi-
lidade de que o paciente 
sobreviva é muito menor. 
Por isso, o diagnóstico 
precoce é muito importan-
te para o controle e cura da 
doença.
Segundo a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhanga-
ba, na fase inicial, o câncer 
de próstata não apresenta 
sintomas e quando alguns 
sinais começam a apare-

dia, das 9h às 18h.
A carreta havia apresen-
tado problemas na tarde 
de segunda-feira (5) e o 
atendimento foi suspenso 
também na terça-feira (6) 
para que fosse realizado o 
devido reparo.
O atendimento é gratuito. 
Mulheres de 35 a 49 anos 
precisam apresentar o pe-
dido médico, cartão SUS e 
RG; acima de 50 anos se-
rão necessários somente o 
RG e cartão SUS.
O resultado dos exames 
deverá ser retirado no 
prédio da Saúde da Mu-

são das 9 às 10 horas, com 
a facilitadora Daya e têm 
feito grande sucesso, pois 
cada aluno faz as postu-
ras dentro de seu limite e 
consegue, a cada dia, mais 
evolução em seus movi-
mentos, refletindo em uma 
vida mais saudável e sem 
dores. “A ioga trabalha as 
emoções, ajuda as pessoas 
a agirem de acordo com 
seus pensamentos e sen-

cer, 95% dos tumores já 
estão em fase avançada, 
dificultando a cura. Na 
fase avançada, os sintomas 
são: dor óssea, dores ao 
urinar, vontade de urinar 
frequentemente e sangue 
na urina ou no sêmen.
Há também os fatores de 
risco que aumentam as 
possibilidades de ter cân-
cer de próstata, que são: 
histórico familiar, etnia 
(homens negros possuem 
maior incidência nesta do-
ença) e obesidade.
Ainda de acordo com a 
Secretaria de Saúde, um 
em casa seis homens terá 
câncer de próstata ao lon-
go da vida, e um em cada 
36 homens morrerá em de-
corrência desta doença.
Além das ações nos de-
partamentos da Prefeitu-
ra e na Praça Monsenhor 
Marcondes, as unidades 
de saúde dos bairros tam-
bém realizarão orientações 
de prevenção ao câncer, e 
mais informações podem 
ser obtidas nelas, durante 
todo o mês.

lher, que fica na rua João 
Gama, 155 – São Bene-
dito, o antigo PA da Uni-
med, mediante protocolo                     
entregue na carreta após o 
exame.
Na sexta-feira (9) e sábado 
(10), conforme programa-
do previamente, a carreta 
estará no local mas não 
haverá atendimento.
Essas datas são reservadas 
somente para as pessoas 
que forem chamadas e pre-
cisarem repetir o exame já 
realizado na própria carre-
ta, além de procedimentos 
administrativos internos. 

timentos, além de trazer 
um profundo relaxamento, 
concentração, tranqüilida-
de mental, fortalecimento 
do corpo físico e o desen-
volvimento da flexibilida-
de”, afirma a coordenado-
ra do Cpic, Ticianna Gama 
Santana.
Para participar, basta ir ao 
Cpic, que fica na rua Dr. 
José Luiz Cembranelli, 
1.005, Parque das Nações.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA - A 
Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura do En-
velope de Proposta de Preços referente à Tomada de Preços Nº006/2018 – 
Objeto: Aquisição de Material Pedagógico Destinado aos Alunos da Educa-
ção Infantil e do Ensino Fundamental I e II (Anos Iniciais e Anos Finais), da 
Rede Municipal incluindo Prestação de Serviço Pedagógico, conforme as 
especificações constantes do Edital e seus anexos. Na data de 07/11/2018, 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão no-
meada através Portaria nº 083/2018 para Julgamento dos preços apresen-
tados. Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado classifica-
tório: 1º COLOCADO: Real Editora e Distribuidora Ltda, com valor total de 
R$ 601.090,00. Fica aberto o prazo recursal. André Luís Soares de Oliveira 
– Presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA TÉCNICA - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 023/2018 - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 004/2018 - EDITAL Nº 035/2018 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
DE DOCENTES DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO PARA ATU-
AREM COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME AS ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS - A Comissão Mu-
nicipal de Licitação e Avaliação, através de seu Presidente, torna público 
e para conhecimento que, após análise da Proposta Técnica do único lici-
tante credenciado para o certame acima, empresa FOCCUS COMÉRCIO 
E IMPLANTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA, por Comissão 
Especial de Avaliação nomeada através da Portaria nº 138/2018, conside-
rou-se a Proposta Técnica APROVADA, ficando a abertura do envelope de 
Proposta de Preços para o dia 14 de novembro de 2018, às 09h00min - Po-
tim, 07 de novembro de 2018 - André Luís Soares de Oliveira - Presidente 
da Comissão de Licitações.



Evento no Sedes
promove saúde bucal

Prefeitura de Taubaté abre 
inscrição para concursos

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

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 

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 

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.
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