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ONG promove feira de adoção 
de animais do CCZ em Taubaté

Girasonhos se apresenta 
no Itaim em Taubaté

Tremembé abre cursos 
com remuneração

aos alunos

A ONG Chico Pata, parcei-
ra da Prefeitura de Tauba-
té, promove no próximo 
sábado, dia 13 de outubro, 
uma feira para a adoção 
de cães e gatos abrigados 
pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ).
A feira acontece na Poli 
Pet, situada à avenida Itá-
lia, 1.570,  Jardim das Na-
ções, das 10h às 17h. Se-
rão colocados para adoção 
cinco cães e três gatos do 
CCZ. Os animais selecio-
nados são de diferentes 
portes, passam antes por 
exame clínicos, vacinação 
e são castrados.
Os adotantes devem ser 
maiores de18 anos e preci-

Na próxima quarta-fei-
ra, dia 10 de outubro, o 
Parque do Itaim recebe 
o grupo Girasonhos para 
uma apresentação musical 
para as crianças às 9h30. 
O evento faz parte do Cir-
cuito Cultural Paulista e a 
entrada é gratuita.
O grupo apresenta o es-
petáculo “Canta Giraso-
nhos”, onde faz um apa-
nhado de parte do próprio 

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secreta-
ria de Ação Social abre 
inscrições nesta quar-
ta-feira (10) para os                                              
seguintes cursos: Atendi-
mento                          e 
Recepção, Auxiliar de                        
Logística, Almoxarife e 
Auxiliar de Contabilidade.
Serão 120 senhas que se-

sam preencher um formu-
lário com dados pessoais 
como endereço e telefone. 
Isto é necessário porque 
existe um acompanhamen-
to após adoção, tanto dos 
cães como gatos.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação.
Além das feiras, que acon-
tecem todo o segundo sá-
bado de cada mês, o proje-
to Adote Um Amigo conta 
com um acervo de 60 fotos 
que podem ser visualiza-
das no site da prefeitura 
(http://www.taubate.sp.

repertório musical. Ele 
traz algumas das princi-
pais músicas criadas para 
seus espetáculos autorais.
Como cada narrativa pe-
dia um clima e uma ilus-
tração musical diferente, 
o grupo criou canções nos 
mais diversos ritmos e es-
tilos. O público vai poder 
apreciar ciranda, sam-
ba, reggae, valsa, xote e                                             
baião e outros estilos mu-

rão distribuidas a partir 
das 8h30 (Somente pra 
quem tiver TODOS docu-
mentos em mãos). As ins-
crições acontecem a partir 
das 9h no Fundo Social de 
Solidariedade.
As aulas acontecerão na 
Escola Maria Dulce, do 
dia 23/10 a 30/11 das 18h 
às 23h. 

gov.br/adoteumamigo/).  
As fotos são atualizadas 
regularmente pela Chico 
Pata.
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 491 animais abriga-
dos. Entre janeiro e agosto 
deste ano foram adotados 
199 animais.

sicais.
O grupo é composto por 
Giba Predroza (voz), Fer-
nando Boi (voz e percus-
são), Léo Doktorczyk (voz 
e violão) e Rogério Ro-
chlitz (teclado).
O Parque do Itaim fica na 
avenida São Pedro, 2000, 
no bairro Jardim América. 
O telefone para contato ou 
agendamento de excursão 
é 3633-5008.

O aluno que cumprir a 
quantidade de hora/aula 
determinada receberá uma 
bolsa auxílio.
Para se inscrever basta le-
var cópia do RG, CPF e 
comprovante de residên-
cia.
É necessário o aluno ter 
mais que 16 anos e estar 
desempregado.

“Antes que o Mundo Acabe”
estreia no “Ponto Mis” em Pinda

A estreia do “Ponto Mis” 
para esta quarta-feira (10) 
é o filme brasileiro “Antes 
que o Mundo Acabe”. O 
longa será exibido na Bi-
blioteca de Moreira César, 
às 14 horas. Na quinta-fei-
ra (11) será exibido, tam-
bém, no CEU das Artes, 
mesmo horário. As sessões 
são gratuitas.
O filme conta a história de 

Daniel, um adolescente de 
classe média, de 15 anos, 
que vive com a irmã, Ma-
ria Clara, a mãe Elaine e o 
padrasto Antônio, em uma 
pequena cidade chamada 
Pedra Grande, no interior 
gaúcho. O garoto rece-
be uma carta enviada da 
Tailândia, de seu pai, um 
famoso fotógrafo. Daniel 
está angustiado por viver 

longe de uma “civiliza-
ção”, que ele conota como 
um grande centro urbano. 
Com a carta recebida, ele 
repensa sua vida e o local 
onde vive. A biblioteca 
fica na rua Dr. Gonzaga, 
s/n, em Moreira César e o 
CEU das Artes fica na ave-
nida das Orquídeas, 647, 
Vale das Acácias. As exi-
bições são gratuitas.
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Miscelânea
Curiosidades

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o crimino-
so. Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identi-
ficados. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o 
que limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente 
na água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em 
eletricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares 
em sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso 
o que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida 
mais difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um 
relacionamento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a 
mão que abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, 
pois o destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua 
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, 
alegria e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que 
todos estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.

Pinda ganha prêmio de
qualidade nas ações

de controle da tuberculose

O setor de Infectologia 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba recebeu, no dia 27 
de setembro, o 9º prêmio 
(2004, 2006, 2007, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2017 e 
2018) de reconhecimento 
referente à taxa de cura no 
tratamento de tuberculose. 
O prêmio “Qualidade nas 
ações de controle da tuber-
culose” foi conferido pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, Centro de Vigilân-
cia Epidemiológica, Divi-
são de Tuberculose, devi-
do aos resultados obtidos 
na cidade.
O município ultrapassou 
a meta estabelecida pela 
Secretaria de Saúde do 
Governo do Estado de São 
Paulo, que era de 85%, e 
atingiu o índice de 89,25% 
de cura dos pacientes com 
a enfermidade.
“Para o sucesso no trata-
mento, de 6 meses, e no 

índice de excelência so-
mente foi possível em de-
corrência da integração de 
toda a equipe do setor, que 
aproveito e parabenizo 
pelo empenho e dedicação 
e, também ressaltando a 
participação das unidades 
de saúde do município”, 
explicou o diretor do De-
partamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana.
O município está entre as 
três cidades do estado de 
São Paulo que receberão o 
prêmio de reconhecimen-
to no tratamento super-
visionado - que consiste 
na atenção e assistência à 
saúde não só ao paciente 
como também na popula-
ção que tenha contato pró-
ximo a ele. A tuberculose é 
uma doença infectoconta-
giosa, que causa infecção 
principalmente nos pul-
mões. A forma de contágio 
é direta principalmente em 
aglomerações de pessoas, 

pois ao falar, espirrar ou 
tossir, pequenas gotas de 
saliva que contêm o agen-
te infeccioso podem con-
taminar outro indivíduo.
Em sua grande maioria 
pessoas infectadas com 
tuberculose, apresentam 
os seguintes sinais e sin-
tomas: tosse seca contí-
nua no início, depois com 
presença de secreção por 
mais de quatro semanas; 
cansaço excessivo; febre 
baixa geralmente à tarde; 
sudorese noturna; falta de 
apetite; palidez; emagre-
cimento acentuado; rou-
quidão; fraqueza. O tra-
tamento se faz através de 
antibióticos com eficiência 
de 100% na cura, quando 
não há abandono no trata-
mento. Para isto, é impor-
tante que o paciente seja 
acompanhado por equipes 
com médicos, enfermei-
ros, assistentes sociais e 
visitadores devidamente 
preparados.
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Inscrições abertas para o
“5° Festival de Música

da Juventude” em Pinda

Departamento de Cultura de Pinda
promoverá “Tira Dúvidas”

sobre “Linguagens Artísticas”

Alunos do Ensino Integral 
participam de atividade

teatral em Taubaté

As inscrições para a 5° 
edição do “Festival de 
Música da Juventude” 
estão abertas. O evento 
acontece dia 27 de outubro 
(sábado), no Teatro Gal-
pão, às 19 horas. As cate-
gorias são: Composição e 
Interpretação. Haverá pre-
miação para o 1°, 2° e 3° 
lugares.

O Departamento de Cul-
tura de Pindamonhangaba 
promoverá um “Plantão 
de Dúvidas” (atendimen-
to individual) sobre o edi-
tal “Linguagens Artísti-
cas – ProAC Municípios 
FMAPC” na próxima 
quarta-feira (10), das 13h 
às 16h30 e na quinta-feira 
(11), das 8h às 12h, com 
Humberto Meratti, no Pa-
lacete 10 de Julho. O aten-
dimento em grupo sobre o 
edital acontece na quarta 

Entre terça e quinta-fei-
ra, dias 9 e 11 de outubro, 
alunos e oficineiros, do 
Programa de Ensino In-
tegral da Rede Municipal 
de Ensino de Taubaté par-
ticipam de atividades ar-
tísticas do projeto “Bloco 
do Povo Encantado”.  As 
atividades acontecem  por 
meio de uma parceria en-
tre o Sesc e a Secretaria de 
Educação e serão voltadas 
para 1.060 alunos de 22 
unidades.
O projeto “Bloco do 

As inscrições seguirão até 
dia 14 de outubro (domin-
go). Para se inscrever, bas-
ta entrar no site: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br, 
depois clicar no botão “5º 
Festival de Música da Ju-
ventude”; clicar no botão 
“Inscrição”; preencher os 
campos solicitados; inserir 
cópia do RG e CPF; salvar 

(10), às 19h.
O prazo de inscrição para 
o edital vai até o dia 14 de 
outubro, às 23h59, e deve 
ser feito pelo site www.
pindamonhanqaba.sp.gov.
br. O programa irá apoiar 
iniciativas culturais nos 
mais diversos segmentos 
como: teatro, dança, mú-
sica, pesquisas, entre ou-
tros. O edital selecionará 
dez projetos que buscam o 
fortalecimento das expres-
sões artísticas e culturais, 

Povo Encantado” é re-
alizado pela Secretaria 
de Cultura do Estado de 
São Paulo, através do                                         
Programa de Ação Cultu-
ral (Proac), junto à Umiha-
ru                          Produções 
Culturais e Cinematográfi-
cas.
O espetáculo teatral vol-
tado para os alunos conta 
a trajetória de dois perso-
nagens que representam as 
origens africana e indíge-
na e vivem experiências 
culturais variadas. A peça 

em PDF; anexar gravação 
da música na íntegra e fi-
nalizar a inscrição.
O evento é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio do De-
partamento de Cultura. O 
Teatro Galpão fica na Rua 
Luiza Marcondes de Oli-
veira, 2.750 – Parque das 
Nações.

com o valor de R$ 25 mil 
destinado a cada projeto.
Poderão se habilitar para 
os projetos todas as pes-
soas que comprovem do-
micílio há mais de dois 
anos em Pindamonhanga-
ba. Os projetos poderão 
ser realizados em espaços 
independentes, em equi-
pamentos públicos ou em 
plataformas virtuais. Para 
agendar seu atendimento, 
ligar nos tels: 3642-1080/ 
3643-2690.

diverte enquanto promove 
uma reflexão sobre a cul-
tura brasileira.
Já a oficina, voltada aos 
oficineiros, tem como tema 
“Respeito à Diversida-
de”  e procura disseminar 
agentes multiplicadores e 
expandir os temas sobre 
respeito à diversidade, 
incentivando iniciativas 
transdisciplinares a serem 
aplicadas em sala de aula.
O projeto é itinerante e já 
passou pelas cidades de 
Santos, Cubatão e Jacareí.

COI ajuda PM a prender
2 suspeitos em

carro roubado em Taubaté

O Centro de operações 
Integradas (COI) da Pre-
feitura de Taubaté ajudou 
a Polícia Militar a pren-
der dois suspeitos em fla-
grante e a recuperar um 
carro roubado na noite 
da última sexta-feira, dia 
5 de outubro, em Pinda-

monhangaba. Depois de 
acompanhamento do ve-
ículo Chevrolet Celta, na 
fuga ele seguiu pela estra-
da velha de Pinda sentido 
Taubaté (avenida Amador 
Bueno da Veiga). Os sus-
peitos entraram no bairro 
Água Quente por volta das 

22h52, onde uma equipe 
da PM fez o cerco e conse-
guiu recuperar o veículo.
Os dois homens, um de 19 
anos e outro de 20 anos, 
foram presos em flagrante 
e encaminhados ao distrito 
policial. O Celta foi devol-
vido ao proprietário.



Marcos Paulo embarca
para os Jogos Olímpicos
da Juventude em Pinda

Pinda se prepara para Semana 
do Empreendedor

Judoca de Pinda é campeã 
no Campeonato Paulista

Sedis reforça Campanha 
Outubro Rosa em Taubaté

O jovem atleta Marcos 
Paulo, da Secretaria de Es-
portes de Pindamonhanga-
ba, embarcou nesta sema-
na para os Jogos Olímpicos 
da Juventude, na Argenti-
na. Marcos que esteve em 
árdua preparação em Bra-
gança Paulista no camping 
de treinamento da CBAT 
(Confederação Brasileira 
de Atletismo) irá represen-
tar o Brasil na competição.
Marcos foi convocado 
para representar o Bra-
sil nos jogos na categoria 

De 15 a 19 de outubro, 
Pindamonhangaba recebe 
a Semana do Empreen-
dedor, com palestras de 
variados temas, voltadas 
a diversos ramos do em-
preendedorismo. O evento 
é realizado pelo Sebare, 
com apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico. As palestras, gratui-
tas, serão no Senac.
No total, serão dez pales-
tras transmitidas ao vivo 
pela Internet, sempre das 
9h30 às 11h e das 15h30 às 
17h. O tema da Semana do 
Empreendedor é “Rompa 
barreiras, pense fora da 
caixa, supere os desafios e 
conquiste o mercado”.  
As inscrições devem ser 
feitas no Sebrae Aqui 
(junto ao posto PAT, na 
avenida Albuquerque 

No último sábado (29), os 
atletas de Judô da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba) partici-
param da Fase Final do 
Campeonato Paulista As-
pirantes, em São Bernardo 
do Campo.
O evento contou com a 
presença de aproximada-

O servidores do Departa-
mento de Habitação, setor 
de Cesta Básica e Cadas-
tro Único da Prefeitura de 
Taubaté, com o objetivo 
de conscientizar a popu-
lação usuária dos serviços 
sobre a prevenção do cân-
cer de mama, reforçaram a 
campanha Outubro Rosa.

110 metros com barrei-
ras, na qual somente nes-
te ano conquistou o título 
de campeão no Mundial 
Estudantil no Marrocos e 
o Campeonato Brasilei-
ro, em Pernambuco. Na 
última sexta-feira (28), o 
atleta viajou para o Rio de 
Janeiro, onde esteve reu-
nido com outros convoca-
dos que tiveram palestras, 
reuniões e treinos. Ele irá 
competir nos dias 13 e 16 
de outubro na Argentina.
O atleta conta que 

Lins, 138, São Bene-
dito), onde podem ser                                                
obtidas mais informações, 
ou pelo telefone 3642-
9744.
As palestras serão na 
unidade do Senac Pinda-
monhangaba, rua Suíça, 
1255, Santana.
Programação de Palestras 
(lives)
Segunda-feira (15)
9h30 – O Futuro dos Ne-
gócios e os Negócios do 
Futuro, com Luiz Candre-
va
15h30 – Inovação e Tec-
nologia no segmento de 
Beleza, com Elderci Gar-
cia
Terça-feira (16)
9h30 – Empreendendo 
Bem, da Teoria ao Negó-
cio, com Marcela Quiroga
15h30 – Tendências em 
alimentação e a participa-

mente 900 atletas de vá-
rias cidades do estado de 
São Paulo. Para chegar 
nessa fase, os dez judocas 
que compuseram a equipe 
de Pindamonhangaba pas-
saram pelas seletivas re-
gionais e inter-regionais.  
E a judoca Lucimara Rosa 
de Fátima, após realizar 
quatro lutas, consagrou-se 

Durante os atendimentos 
à população, às quartas-
feiras, serão ofertados 
panfletos com orientações 
sobre a doença e serão 
exibidos vídeos de alerta 
e prevenção. Além disso, 
no mesmo dia da semana, 
os funcionários vão bus-
car trabalhar com peças de 

as expectativas para                                  
representar novamente 
o Brasil internacional-
mente, são as melhores e                              
que irá fazer o melhor 
para trazer medalha para                           
casa.
Os “Jogos Olímpicos 
da Juventude” são re-
alizados pela COI –                                           
Comitê Olímpico Interna-
cional, sendo a principal 
competição mundial para 
atletas até 18 anos.  A 
abertura dos jogos será 
neste sábado (6).

ção feminina no mercado, 
com Marco Amatti
Quarta-feira (17)
9h30 – Como manter uma 
relação saudável com o di-
nheiro, com Reinaldo Do-
mingos
15h30 – Inovação e ten-
dências do Turismo Inte-
ligente, com Luiz Barreto
Quinta-feira (18)
9h30 – Acelere suas ven-
das e maximize seus resul-
tados, com Marcelo Dória
15h30 – Vendas para o 
novo cliente do varejo e 
vestuário, com Rafael Sa-
mera
Sexta-feira (19)
9h30 – Impulsione as ven-
das com marketing digital, 
com Roberto Calderon
15h30 – Como a digitali-
zação impulsiona os pe-
quenos negócios, com Re-
nato Meirelles

campeã paulista na cate-
goria adulto meio pesado.
Segundo o técnico e pro-
fessor Celso Manzano, a 
conquista é fruto de muita 
dedicação da atleta, e tam-
bém dos outros judocas da 
equipe que treinam dia-
riamente com Lucimara, 
buscando o desempenho 
técnico de excelência.

roupas e acessórios na cor 
da campanha.
Os departamentos per-
tencem à Secretaria de                  
Desenvolvimento e In-
clusão Social (Sedis) de 
Taubaté e ficam no prédio 
do                   relógio da 
CTI, na praça Félix Gui-
sard, 11, Centro.
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Aviso de Retificação de Edital - Tendo em vista a necessidade de altera-
ção no Edital da licitação modalidade Pregão Presencial Nº 036/2018, cujo 
objeto é: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cesta 
Básica para os Servidores Municipais, fica alterada a data de abertura da 
sessão para o dia 23/10/2018 às 09h00min. Potim, 09 de outubro de 2018 
– André L. S. Oliveira – Pregoeiro.


