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A GAzetA dos Municípios

Taubaté é sede da 50ª 
Copa São Paulo

de Futebol Júnior

Arrastão contra o Aedes
aegypti recolhe 7 toneladas

de materiais em Taubaté

Taubaté reduz indicadores 
de criminalidade

Secretaria de Educação promove
Fórum sobre o Plano Municipal

de Educação em Taubaté

Taubaté recebe em janeiro 
de 2019 a 50ª edição da 
Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior.
Ao todo, 128 clubes vão 
disputar a Copinha. 
O maior torneio de base 
do futebol brasilei-
ro                           está divi-
dido em 32                chaves, 
sendo três na capital e 29 
no interior paulista.
Os meninos do Esporte 
Clube Taubaté estão no 
grupo 27 e vão disputar 
partidas na primeira fase 
com as equipes do Tuba-

O arrastão contra o mos-
quito Aedes aegypti reali-
zado esta semana no bair-
ro São Gonçalo terminou 
na tarde desta sexta-feira, 
dia 14 de dezembro, com 
1.704 residências vistoria-
das e 7,1 toneladas de ma-
teriais recolhidos.
A operação é realizada pe-
las secretarias de Saúde 
e de Serviços Públicos e 
segue na próxima semana 
para o Jardim Continental 

Balanço divulgado pela 
Secretaria de Segurança 
de Taubaté em 2018 indi-
ca redução na quantidade 
de crimes violentos e de 
crimes ao patrimônio des-
de 2013, com indicadores 
que superam 60%. O perí-
odo de comparação vai de 
janeiro a outubro dos res-
pectivos anos e os dados 
foram tabulados junto às 
estatísticas do governo do 
Estado.
Entre janeiro e outubro 
deste ano, foram registra-
das pelo Centro de Ope-
rações Integradas (COI) 
de Taubaté mais de 2.600 
intervenções através da 
Guarda Civil Municipal, 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Polícia Militar. 
As intervenções resulta-
ram em 136 prisões pelo 
crimes de tráfico de dro-

Na próxima terça-feira, dia 
18 de dezembro, a Secreta-
ria de Educação de Tauba-
té promove o Fórum para 
discutir o Plano Municipal 
de Educação (PME). No 
evento, serão expostas as 
metas, as conquistas e os 
desafios apresentados pe-
los níveis de ensino dispo-
níveis em Taubaté.
Instituído pela Lei Com-
plementar nº 392, de 15 

rão (SC), Vasco da Gama 
(RJ) e Carajás (PA). O 
Burrinho faz sua estreia 
às 13h45 do dia 4 de ja-
neiro no estádio Joaquim 
de Morais Filho contra o 
Tubarão.
A Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior é uma organiza-
ção da Federação Paulista 
de Futebol e Prefeitura de 
Taubaté, com apoio do Es-
porte Clube Taubaté.
Confira abaixo a tabela de 
jogos da primeira fase.
GRUPO 27 – Taubaté
04-jan-19 – sex – 13h45 – 

I, II e III. 
As visitas acontecem de 
segunda a sexta-feira das 
8h30 às 17h.
O objetivo do arrastão é 
recolher materiais inutili-
zados ou recicláveis que 
possam se tornar abrigos 
para focos do mosquito 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
A população deve colabo-
rar e permitir a entrada dos 

gas, roubo, furto, recepta-
ção.
O emprego do sistema de 
monitoramento por câme-
ras apresenta reflexos di-
retos na redução dos indi-
cadores da criminalidade, 
assim como o suporte ao 
patrulhamento ostensivo 
em regiões mais sensíveis 
por meio da Atividade De-
legada.
No caso de homicídios 
dolosos (com intenção de 
matar), por exemplo, o in-
dicador de 2018 para cada 
grupo de 100.000 habi-
tantes está em 9,93, o que 
é considerado dentro de 
parâmetros toleráveis por 
parte da Organização das 
Nações Unidas (ONU).
Confira abaixo o compa-
rativo dos indicadores da 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública.

de julho de 2016, o Plano 
Municipal de Educação 
é de todos que moram na 
cidade e deve atender as 
necessidades educacionais 
do cidadão, por isso abran-
ge muito mais do que a 
Rede de Ensino ofertada 
diretamente pela prefeitu-
ra.
O PME deve ser articulado 
aos demais instrumentos 
de planejamento do muni-

EC TAUBATÉ – SP x CA 
TUBARÃO – SC
04-jan-19 – sex – 16h – 
CR VASCO DA GAMA – 
RJ x CARAJÁS EC – PA
07-jan-19 – seg – 13h30 – 
EC TAUBATÉ – SP x CA-
RAJÁS EC – PA
07-jan-19 – seg – 15h30 – 
CA TUBARÃO – SC x CR 
VASCO DA GAMA – RJ
09-jan-19 – qua – 13h45 – 
EC TAUBATÉ – SP x CR 
VASCO DA GAMA – RJ
09-jan-19 – qua – 16h – 
CARAJÁS EC – PA x CA 
TUBARÃO – SC

agentes para o recolhimen-
to do material. Os servido-
res estarão uniformizados 
e com crachás.
Os primeiros bairros do 
arrastão integram a área 
10 do município, que apre-
sentou os maiores indica-
dores na Análise de Den-
sidade Larvária (ADL) 
de primavera, com Índice 
Breteau de 8,96. Outros 
bairros serão alvo da ope-
ração no próximo ano.

Mortes (vítimas de homi-
cídios dolosos e de latro-
cínios)
Jan/out 2013 – 50 mortes
Jan/out 2018 – 31 mortes
Queda de 38%
Tentativas de homicídio
Jan/out 2013 – 68
Jan/out 2018 – 31
Queda de 54,4%
Lesões corporais dolosas
Jan/out 2013 – 1.134
Jan/out 2018 – 838
Queda de 26,10%
Roubos
Jan/out 2013 – 1.359
Jan/out 2018 – 942
Queda de 30,6%
Roubo de veículo
Jan/out 2013 – 351
Jan/out 2018 – 140
Queda de 60,1%
Furto de veículo
Jan/out 2013 – 587
Jan/out 2018 – 464
Queda de 20,9%

cípio. Para o acompanha-
mento das atividades do 
PME, foi instituída a Co-
missão de Monitoramento 
e Avaliação do Plano Mu-
nicipal de Educação.
O Fórum é aberto ao pú-
blico e acontecerá no dia 
18 de dezembro, às 16h, 
no Centro de Formação 
de Professores, que fica na 
Rua Emílio Winther, 108, 
no Centro de Taubaté.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

As unhas podem informar mais sobre a nossa saúde do que imaginamos. 
Análise da cor, do formato, da textura, do aspecto e da composição pode 
auxiliar no diagnóstico de diversos males que vai de uma simples carên-
cia alimentar até doenças como o câncer. Esse exame se baseia numa 
milenar prática terapêutica chinesa que faz diagnóstico através de um es-
tudo geral de fisiognomonia corporal e suas extremidades. A unha é um 
exemplo de extremidade que precisa ser protegida e bem cuidada para 
poder evidenciar a saúde de quem a possui. Na unha é analisada toda 
deformação, mancha, depressão, sinais, pontos coloridos e mudanças de 
aspecto que revelam sintomas e doenças diversas que podem ainda não 
ter se manifestado. Esse tipo de exame permite a realização de um traba-
lho da Medicina Preventiva e faz parte de um método mais abrangente da 
Medicina Chinesa, devido a uma eficaz rapidez. A análise da unha revela 
aspectos muito pessoais de cada paciente. Ao contrário do que imagina a 
maioria as pessoas, a unha está sempre mudando de aspecto. O problema 
é que são poucas as pessoas que tem o hábito de observar os detalhes de 
seu próprio corpo. Se elas se preocupassem mais com as nuances, nota-
riam as pequenas alterações no organismo. Uma vez registrada a mudança 
o terapeuta possui um método bastante preciso. O exame das unhas não 
tem mistério, o fundamental é saber o significado exato de cada aspecto 
delas. Saber observar é o grande aprendizado. A unha nunca recebe aten-
ção como método de diagnóstico pela Medicina Alopata, entretanto, ela 
pode revelar segredos do corpo em suas mãos. Unhas aparadas, a fim de 
se preservar contra qualquer sintoma interno.

Humor

Dois fazendeiros, um brasileiro e um argentino, se encontram e começa-
ram a jogar conversa fora. O argentino pergunta ao brasileiro:
- Qual é o tamanho da sua fazenda?
E o brasileiro responde:
- Para o tamanho do Brasil é uma fazenda mais ou menos boa, tenho mil 
hectares de terra. E a sua?
E o argentino, com ar de superioridade, responde:
- Olha! Eu saio da sede pela manhã com a minha caminhonete Peugeot ar-
gentina e na hora do almoço eu ainda não cheguei na metade da fazenda.
Imediatamente, o brasileiro interrompe:
- Cara! Eu também já tive uma caminhonete Peugeot feita na Argentina e 
é mesmo uma porcaria.
***
Um menino de doze anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que 
tinha uns 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível ne-
nhum relacionamento entre os dois. Triste, o menino quis saber o porquê 
e ela lhe disse: 
- Eu não gosto de crianças!
E ele imediatamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro 
se antecipa e diz:
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados cons-
truíram a Arca de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do 
Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que 
tinha puxado a fiação?

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as 
provas do caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já 
conhece o que seja tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de 
relações que lhe prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma 
com modificações que lhe criem exagerada dependências. Cultive forta-
leza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça todo bem 
que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é obvio ou que já sabe tudo, porque 
os planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais 
simples é sempre a mais difícil de fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.
Bom em tudo, bom em nada.
Quem pensa pouco erra muito.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

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

Livro D-25, FLS. nº 24, Termo nº 6917
Faço saber que pretendem se casar RUI MANUEL GOMES SIMÖES e RENATA CARLA COSTA 
DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 
do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Espinho, Portugal, nascido em 2 de dezembro de 1971, 
de profissão técnico de TI, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua José Benedito 
de Morais, nº 458, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ALEXANDRE OLIVEIRA 
SIMÖES, falecido em em Porto Portugal e de MARIA LUISA GOMES DA SILVA, falecida em em 
Espinho Portugal na data de 13 de abril de 2009. Ela é natural de Lorena-SP, nascida em 12 de julho 
de 1973, de profissão artesan, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de URBANO GONÇALVES DE SOUZA, falecido em em Cachoeira Paulista/
SP na data de 2 de julho de 1986 e de HELENA COSTA DE SOUZA, falecida em em Taubaté/SP na 
data de 8 de agosto de 2010. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 24, Termo nº 6916
Faço saber que pretendem se casar JOÃO BATISTA RAMOS e SILVANA RIBEIRO CORREIA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 24 de junho de 1966, de profissão comer-
ciante, de estado civil viúvo de CILENE BENEDITA CAMARGO RAMOS, residente e domicilia-
do na Rua Caibí, nº 170, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
NELSON RAMOS, falecido em Taubaté/SP na data de 20 de outubro de 1998 e de TEREZINHA 
DE MOURA RAMOS, de 77 anos, nascida na data de 23 de outubro de 1941, residente e domici-
liada em Taubaté/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 1 de outubro de 1966, de 
profissão manicure, de estado civil viúva de JONAS CORREIA, residente e domiciliada na Rua 
Antonio Vieira Marcondes, nº 345, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP, filha de JOSÉ FRAN-
CISCO RIBEIRO, de 77 anos, nascido na data de 9 de março de 1941 e de ANTONIA VITORINO 
RIBEIRO, de 70 anos, nascida na data de 28 de outubro de 1948, ambos residentes e domiciliados 
em Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Extrato da Lei nº 1.113 – de 14 de dezembro de 2018.

 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional e suplementar ao orçamento do 
exercício de 2018, e dá outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito 
Municipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou 
a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaoda-
serra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 
12 3676 1600. 

Tremembé vence Copa Cisma de 
Seleções de Futebol de Campo

Em sua segunda edição, 
Tremembé sagrou-se 
campeão da Copa Cisma, 
disputada por 5 seleções 
que compõem a Serra da 
Mantiqueira: Campos do 
Jordão, São Bento do Sa-
pucaí, Monteiro Lobato, 

Santo Antônio do Pinhal e 
Tremembé. Na final, ven-
cemos a Seleção de São 
Bento do Sapucai por 7x1, 
com 3 gols do artilheiro 
Gilsinho, 2 gols do zaguei-
ro Lucão, 1 gol do goleiro 
Jackson e 1 gol do meio 

campista Carlão. Além 
do título, conquistamos 
também a premiação de 
artilheiro com Gilsinho (9 
gols) e melhor goleiro com 
Jackson e Gisiel. Parabéns 
a todos atletas SECRETA-
RIA DE ESPORTES
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Prefeitura de Taubaté adia 
provas de concursos

para 6 de janeiro

Presidente do Fundo Social de Solidariedade 
de Caraguatatuba entrega mais de 70 bolsas 

artesanais para abrigar coletores de urina

Secretaria de Esportes de Caraguatatuba 
prorroga inscrições de projetos
no FIDA até sexta-feira (21/12)

A Prefeitura de Taubaté 
informa que as provas dos 
concursos públicos que es-
tavam previstas para ocor-
rer no próximo domingo, 
dia 16 de dezembro, foram 
adiadas para 6 de janeiro.
Os locais das provas serão 
divulgados até três dias 
antes da data de realização 
no site  www.institutoex-
celenciapr.com.br.

Pacientes que têm a ne-
cessidade de usar constan-
temente bolsas coletoras 
de urina ganharam, nesta 
sexta-feira (14/12), bolsas 
produzidas pela equipe do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
para guardar a bolsa co-
letora de urina. Segundo 
a presidente Fundo Social 
de Solidariedade e pri-
meira dama do município, 
Samara Aguilar, as bolsas 
foram feitas com o propó-
sito principal de amenizar 
a sensação de desconforto 
e gerar mais segurança no 
transporte da bolsa coleto-
ra.
A entrega foi feita aos 

As inscrições de projetos 
e currículos esportivos 
para o Fundo de Incenti-
vo ao Desporto Amador 
(FIDA) foram prorrogadas 
até a próxima sexta-feira 
(21/12), às 12h, na Secre-
taria de Esportes e Recre-
ação, no Jardim Britânia. 
O horário de atendimento 
é das 9h às 16h, até quin-
ta-feira e das 9h às 12h, na 
sexta-feira (21). Os proje-
tos e currículos aprovados 
recebem uma bolsa-auxí-
lio para serem desenvolvi-
dos durante o ano de 2019.
Os editais de abertura e 
prorrogação estão no Di-
ário Oficial Eletrônico 
(Parte do site destinada 
ao Cidadão), no link ht-
tps://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/category/
diario-oficial/ (Edital 68/
págs. de 9 a 11 – Edital 
70).
As inscrições encerrariam 
na sexta-feira passada 
(14/12), mas foram prorro-
gadas por mais uma sema-
na em função da impossi-
bilidade de interessados 
se inscreverem, devido à 
convocação de professo-
res e atletas no período 
estabelecido para compe-
tições.
As propostas selecionadas 
pelo Conselho Municipal 
de Esportes e Recreação 
em votação deliberativa 
serão submetidas à apro-
vação da Comissão Inter-
na de Avaliação e Fiscali-
zação da secretaria.
A iniciativa é voltada para 
profissionais de Educação 
Física com Graduação/
Bacharelado em Educação 
Física, além de instrutores 
(provisionados) e atletas 
de rendimento.
Os projetos devem estar 
inseridos nos segmentos: 
Esporte Educacional Lú-

O adiamento ocorreu em 
função de problemas técni-
cos na geração dos boletos 
das taxas de inscrição dos 
concursos. Os concursos 
são destinados ao preen-
chimento de 21 vagas em 
11 cargos com salários que 
variam entre R$ 1.458,83 
e R$ 3.553,80. Para fiscal 
de posturas, por exemplo, 
a oferta é de 10 vagas.

gerentes de unidades de 
saúde que acolhem estes 
pacientes. Cada bolsa foi 
nominada e recebeu uma 
carta com instruções de 
uso e uma mensagem da 
primeira dama que será 
entrega diretamente a cada 
usuário. “Esta bolsa foi 
pensada para que o pa-
ciente use da forma mais 
confortável para ele, junto 
ao corpo ou como achar 
melhor. Meu desejo é que 
as bolsas sejam um símbo-
lo para que esses pacientes 
sintam e saibam que são 
vistos por nós; e que este 
é um gesto de carinho, aci-
ma de tudo. Queremos os 
apontamentos e sugestões 

dico (0 a 5 anos), Espor-
te Educacional (6 a 17 
anos), Esporte de Partici-
pação (acima de 17 anos) 
e Esporte de Rendimento 
(competição).
Documentação
Além das propostas elabo-
radas conforme o edital, 
é necessário apresentar 
os seguintes documentos: 
RG, CPF, CREF, diplo-
ma, currículo, certidão de 
nascimento ou casamento, 
comprovante de residên-
cia, atestado de antece-
dentes criminais, atestado 
médico (com validade 
mínima de 180 dias), para 
professores e provisiona-
dos; cópias do RG, CPF e 
carteira de trabalho (foto 
e dados pessoais), cer-
tidão de nascimento ou 
casamento, comprovan-
te de residência, atestado 
de antecedentes criminais 
atualizado (maiores de 18 
anos), atestado médico 
(com validade mínima de 
180 dias), para os atletas 
adultos e os menores de 18 
anos precisam trazer cópia 
do CPF e RG dos respon-
sáveis, além de declaração 
escolar que comprove es-
tar devidamente matricu-
lado.
Os instrutores não abran-
gidos pela lei 9696/98 
(regulamentação da Pro-
fissão de Educação Física) 
devem ser maiores de 18 
anos e levar currículo pro-
fissional, cópias do RG, 
CPF, carteira de trabalho 
(foto e dados pessoais), 
certidão de nascimento ou 
casamento, comprovante 
de residência, certificado 
registrado pela federação 
da modalidade e/ou de-
claração de graduação ou 
aptidão para ministro da 
referida aula; além do di-
ploma ou certificado da 

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.

da parte dos profissionais 
que lidam diretamente 
com estes pacientes. Pen-
samos nesta bolsa justa-
mente para que a bolsa 
de coleta de urina chame 
a menor atenção possível; 
deixando quem usa mais à 
vontade”, destacou.
O secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, presente 
no momento da entrega, 
falou sobre a ideia e disse 
que esta foi uma forma de 
humanizar o uso da bol-
sa coletora. “Esta foi uma 
parceria que surgiu entre 
nós com o intuito de levar 
humanização a estas situa-
ções já tão difíceis”, infor-
mou.

modalidade, atestado de 
antecedentes criminais, 
atestado médico (com vali-
dade mínima de 180 dias),
Não serão recebidos proje-
tos e currículos remetidos 
pelo correio, fax ou e-mail. 
A apresentação de mais de 
um projeto é facultativa.
Os valores da bolsa-auxílio 
serão definidos pelo Con-
selho Municipal de Espor-
tes e Recreação, podendo 
variar de atleta/projeto de 
acordo com a necessidade 
da secretaria, não se carac-
terizando, o referido termo 
de compromisso, vínculo 
empregatício de qualquer 
espécie.
O resultado (deferido ou 
indeferido) será publica-
do no dia 11 de janeiro 
no site da Prefeitura de 
Caraguatatuba e afixado 
na Secretaria de Esportes 
e Recreação.  O endereço 
é Av. José Herculano, 50 
– Jardim Britânia. Outras 
informações pelo telefone 
(12) 3885-2200.
Modalidades
Os interessados podem 
inscrever projetos nas mo-
dalidades atletismo, atle-
tismo ACD, avaliação fí-
sica, basquetebol, biribol; 
boxe; canoagem oceânica; 
capoeira; ciclismo (velo-
cidade olímpica – BMX 
– MTB – resistência – fun-
do), condicionamento físi-
co, damas, futebol, futsal, 
ginástica artística, ginásti-
ca funcional, ginástica rít-
mica, handebol, hapkido, 
hidroginástica, jiu-jítsu, 
judô, karatê, Kung Fu, na-
tação, natação ACD, sanda 
(boxe chinês), skate, surf; 
taekwondo, tai chi chuan; 
tênis, tênis de mesa; vo-
leibol, voleibol adaptado, 
xadrez e zumba, além de 
yoga, fisioterapia e masso-
terapia.
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Prefeitura de Taubaté adia provas 
de concursos para 6 de janeiro

Taubaté defende título
da Copa Paulista de
Futsal neste sábado

Vôlei Taubaté Eafi sub-15
disputa final do Campeonato 

Paulista em casa

Vistoria aprova obras
de acessibilidade

no centro de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
informa que as provas dos 
concursos públicos que es-
tavam previstas para ocor-
rer no próximo domingo, 
dia 16 de dezembro, foram 
adiadas para 6 de janeiro.
Os locais das provas serão 
divulgados até três dias 
antes da data de realização 
no site  www.institutoex-
celenciapr.com.br.

O Taubaté Futsal disputa 
neste sábado, dia 15 de 
dezembro, a final da Copa 
Paulista. O jogo acontece 
no ginásio José Correa, na 
casa do adversário Barue-
ri, às 17h. Após vencer o 
Barueri em casa por 5 a 
1 na semana passada no 
primeiro jogo da final da 
Copa Paulista, o Taubaté 
Futsal vai em busca do seu 
segundo título consecutivo 
na competição. A partida 
terá transmissão ao vivo 
da TV Liga Paulista pelo 
Youtube (www.youtube.
com/ligapaulistadefutsal).
O time do Vale do Paraí-

No próximo sábado, dia 
15 de dezembro, o Vôlei 
Taubaté Eafi sub-15 dispu-
ta o segundo jogo da final 
do Campeonato Paulista 
Taça Ouro contra Mauá. 
O jogo será no ginásio do 
Abaeté, às 18h.
Após a vitória na primei-
ra partida por 3 a 0 (par-
ciais de 16×25, 16×25 e 

Representantes da Secre-
taria de Mobilidade Ur-
bana promoveram uma 
vistoria na região central 
de Taubaté em parceria 
com o Comdef (Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência) e com a Asso-
ciação dos Deficientes Vi-
suais de Taubaté e do Vale 
do Paraíba (Adv-Vale).
O objetivo da vistoria, re-
alizada na última semana, 
foi atestar a funcionalida-
de das obras de requalifi-
cação do centro. As cal-
çadas receberam novas 
guias e sarjetas, piso tátil 
de alerta e rebaixamento 
de guias para acessibi-
lidade. As vias também 

O adiamento ocorreu em 
função de problemas técni-
cos na geração dos boletos 
das taxas de inscrição dos 
concursos. Os concursos 
são destinados ao preen-
chimento de 21 vagas em 
11 cargos com salários que 
variam entre R$ 1.458,83 
e R$ 3.553,80. Para fiscal 
de posturas, por exemplo, 
a oferta é de 10 vagas.

ba vai para a decisão com 
a vantagem do empate no 
tempo normal. Em caso de 
derrota, haverá prorroga-
ção e a igualdade no pla-
car favorecerá os donos da 
casa.
“Estudamos o vídeo do 
primeiro jogo. Vimos o 
que fizemos de bom, o 
que faltou a gente fazer e 
as armas do Barueri para 
conseguirmos parar o jogo 
deles. Conseguimos uma 
vantagem boa que vamos 
levar até o final da partida. 
Temos que ter muita aten-
ção, porque eles têm um 
poder de reação incrível”, 

22×25), o time da casa 
chega como favorito na 
segunda partida. Em caso 
de vitória do time de Mauá 
no segundo jogo, a decisão 
vai para o golden set. O 
time é formado por alunos 
da Escola de Atletas e For-
mação Integral (Eafi), que 
iniciaram na modalidade 
nos projetos da Secreta-

receberam novo recapea-
mento do pavimento e si-
nalização viária. Até agora 
foram recuperados 12.500 
m² de calçadas, 21 mil m² 
de asfalto e 5.300 metros 
lineares de guias e sarje-
tas, além da instalação de 
10 dispositivos sonoros 
para a travessia de pedes-
tres nos cruzamentos.
Durante a vistoria, os re-
presentantes das entidades 
registraram a boa funcio-
nalidade dos dispositivos 
instalados e solicitaram 
apenas um ajuste na altura 
das rampas de acessibili-
dade. A empresa responsá-
vel pela obra foi notificada 
e os ajustes estão em exe-

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.

alertou o técnico Leandro 
Reis.
O treinador não poderá 
contar novamente com os 
jogadores Rezala e Jojô, 
que seguem no departa-
mento médico. O pivô Fa-
binho, que também desfal-
cou o time no jogo da ida, 
treinou durante a semana, 
mas ainda é dúvida para 
sábado.
Essa é a terceira final con-
secutiva da Copa Paulista 
para o Taubaté. Em 2016 
o time foi vice-campeão 
e no ano passado a equipe 
levantou o troféu em casa 
ao bater o Dracena.

ria de Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Taubaté.
A Eafi acontece nas insta-
lações da escola do Sedes e 
atende cerca de 300 crian-
ças matriculadas na rede 
municipal de ensino, tendo 
como objetivo proporcio-
nar o desenvolvimento in-
tegral dos alunos enquanto 
cidadãos e atletas.

cução.
O Comdef foi represen-
tado pelo cadeirante e vi-
ce-presidente Edson Luiz 
de Oliveira. O deficiente 
visual e presidente da AD-
V-Vale Luiz Antônio Pe-
drosa também participou 
da vistoria.
As obras fazem parte do 
Programa Pró-Transporte, 
financiado pela Caixa Eco-
nômica Federal no valor 
de R$ 3.553.700,11 e pela 
Prefeitura de Taubaté no 
valor de R$ 1.635.086,53 
em contrapartida. O in-
vestimento total é de R$ 
5.188.786,64, com o des-
conto de 2% oferecido 
pela empresa.


