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A GAzetA dos Municípios

Temporal causa alagamentos 
e gera estragos em

São Luiz do Paraitinga 

Nota Oficial sobre a
vacina da febre amarela 

em Caçapava

O temporal que atingiu 
São Luiz do Paraitinga 
inundou casas, causou 
destelhamentos e desliza-
mentos e danificou ruas 
na tarde desta quarta-feira 
(17). Uma das áreas mais 
atingidas é o bairro Ben-
fica, onde a Defesa Civil 
estima que a água inva-
diu 15 casas. No centro, 
a água formou correnteza 
nas ruas. Ninguém ficou 
ferido. 
Nos imóveis do Benfica, a 
água chegou a atingir um 
metro. Devido aos for-
tes ventos, algumas casas 
também foram destelhadas 
e foram registrados desli-
zamentos de barrancos. 
Às 21h, a Defesa Civil e 
equipes de assistência so-
cial da prefeitura atendiam 
ocorrências na cidade e 
ainda contabilizavam os 
estragos.
As famílias limpavam as 
residências e havia a pos-
sibilidade de serem abri-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, informa que as do-
ses da vacina contra febre 
amarela, recebidas neste 
mês da Secretaria de Saú-
de do Estado de São Pau-
lo, foram todas utilizadas.

gadas em algum prédio 
público da cidade.
No bairro São Benedito, 
vizinhos ajudaram uma 
família a deixar a casa 
quebrando uma janela. Se-
gundo a Defesa Civil, uma 
criança de dez anos foi 
levada pela enxurrada por 
alguns metros e moradores 
a socorreram.
No centro, a força da água 
formou uma correnteza 
nas ruas e levou os bloque-
tes que pavimentavam as 
vias.
De acordo com o Cptec/
Inpe, choveu 15,6 mm en-
tre 17h e 18h. Segundo o 
órgão, é um volume gran-
de para o curto período de 
tempo. O total de chuva 
esperado para o mês é de 
244,5 mm. Os ventos re-
gistrados na cidade chega-
ram a 52 km, número con-
siderado suficiente para 
estragos como quedas de 
árvores.
Além do Benfica, foram 

A Secretaria de Saúde já 
solicitou à Secretaria de 
Saúde do Estado de São 
Paulo a reposição da va-
cina, porém, ainda não há 
previsão para a chegada de 
novas doses.
A campanha de vacinação 

registradas ocorrências 
nos bairros São Benedi-
to, Santa Terezinha, Alto 
do Cruzeiro e Várzea dos 
Passarinhos. “Bairros que 
normalmente não sofrem 
com as chuvas foram atin-
gidos desta vez, foi uma 
chuva muito forte em 
pouco tempo”, disse Luiz 
Antunes de Oliveira, chefe 
da Defesa Civil. “O centro 
está repleto de areia e pe-
dra”, disse ele.
Rio Paraitinga
Embora o temporal tenha 
causado estragos, a chuva 
não elevou o nível do rio 
Paraitinga. Na noite desta 
quarta, ele estava cerca de 
um metro acima de seu 
volume normal, mas não 
transbordou.
Na terça, o rio subiu 2,5 
metros acima do curso 
normal e a água invadiu a 
Rua dos Presottos. Duas 
famílias deixaram os imó-
veis por precaução, mas já 
retornaram para casa.

contra febre amarela será 
antecipada em todo estado 
de São Paulo, irá come-
çar no dia 29 de janeiro. 
Por isso, quem ainda não 
tomou a vacina poderá se 
vacinar em breve.
A Prefeitura de Caçapa-
va reitera, mais uma vez, 
que não há registro na 
cidade de casos suspei-
tos ou confirmados de 
febre amarela, tanto em  
humanos e primatas não 
humanos. Para mais in-
formações, é só entrar em 
contato com a Vigilância 
Epidemiológica de Caça-
pava, pelo telefone (12) 
36533074.

Taubaté divulga
programação do
Carnaval 2018

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté divul-
ga a programação com-
pleta do Carnaval 2018. 
Este ano, os desfiles das 
escolas e agremiações se 
concentram em um dia, no 
domingo,  mas a folia já 
começa em janeiro.
Os eventos pré-carnava-
lescos começam no dia 26 
de janeiro (sexta-feira), 
com apresentação dos en-
redos das agremiações às 
9h30 no Centro Cultural 
Toninho Mendes. No  dia 
27 (sábado) acontece a 
eleição da Corte de Momo 
a partir das 20h na Ave-
nida do Povo. A primeira 
atração carnavalesca de 
fevereiro é o desfile do 
bloco Vai Quem Quer, que 
acontece no dia 3 a partir 
das 15h. A concentração 
será na praça Santa Luzia 
e saída às 17h em direção 
à área coberta da Avenida 
do Povo, com previsão de 
chegada às 21h.
A abertura oficial do Car-
naval 2018 será no dia 09 
de fevereiro, a partir das 
19h. A Avenida do Povo 
recebe o desfile de 3.010 
crianças do Integral Folia, 
que irão prestigiar a cul-
tura local exaltando a arte 
das Figureiras, do bairro 

Imaculada, apresentando 
o samba enredo “Do Barro 
À Arte”. Serão 9 alas e 1 
carro alegórico que retra-
tarão a arte das figureiras, 
com peças de presépio, 
arte sacra e o pavão que 
conferiu fama às artesãs 
da rua Imaculada. No dia 
10 de fevereiro  (sábado), 
a Avenida do Povo será 
tomada, das 18h às 20h,  
pelas marchinhas de São 
Luiz do Paraitinga com o 
Bloco da Maricota e Ban-
da Los Cunhados.
No dia 11 de fevereiro 
(domingo) é a vez do des-
file de blocos e escolas 
de samba na Avenida do 
Povo. A programação tem 
início às 15h com a matinê 
para toda a família. O des-
file tem previsão de início 
às 19h50.
A tarde de 12 de feverei-
ro (segunda –feira) con-
ta com uma matinê das 
15h às 19h na Avenida do 
Povo. No mesmo horário, 
acontece no Centro Cultu-
ral Toninho Mendes, à pra-
ça Coronel Vitoriano, nº 1, 
Centro, a apuração das no-
tas dos desfiles.Para encer-
rar o Carnaval, os peque-
nos terão mais uma matinê 
da Avenida do Povo, no 
dia 13 de fevereiro (terça-

feira), das 15h às 19h.
Quiririm – No distrito de 
Quiririm, a festa aconte-
ce de 8 (quinta-feira) a 13 
(terça-feira) de fevereiro. 
Nos dias 8 e 9, às 20h, 
acontece o 12º Concurso 
de Marchinhas, na praça 
de eventos. Quinta acon-
tecerá a fase eliminatória 
e a grande final na sexta-
feira. Nos demais dias, das 
15h às 19h a criançada vai 
pular na matinê das 15h às 
19h e a partir das 20h até 
às 0h a população poderá 
curtir o baile de Carnaval 
noturno.
Cobertura – Para os veícu-
los de imprensa interessa-
dos em cobrir o Carnaval 
2018, será necessária a 
apresentação dos crachás 
das respectivas empresas, 
além do encaminhamento 
de um aviso prévio com 
a lista de repórteres, cine-
grafistas e fotógrafos que 
estarão a trabalho na Ave-
nida do Povo. A confirma-
ção de presença pode ser 
enviada para comunica-
ção@taubate.sp.gov.br até 
o dia 02 de fevereiro.
A programação de Car-
naval também está dispo-
nível no link http://www.
taubate.sp.gov.br/carna-
val2018/.
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição 
excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, de-
senvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é 
atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

Sorteio de ambulantes 
para Carnaval teve

início na última semana
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Administração 
e Setor de Fiscalização de 
Posturas, está realizando o 
sorteio para definir os ven-
dedores ambulantes que 
terão licença para trabalha-
rem no Carnaval Solidário 
Pindamonhangaba 2018. 
Na sexta-feira (12), foi re-
alizado o primeiro sorteio, 
para os interessados em 
comercializar comidas, 
bebidas e adereços no Fes-
tival de Marchinhas, que 
abre a programação oficial 
carnavalesca na cidade, a 
partir de 2 de fevereiro.
Na segunda-feira (15), fo-
ram realizados os sorteios 
para food trucksm trailers 
e pipoqueiros, também 
para o Festival de Marchi-
nhas.
As licenças dos sorteados 
estão sendo realizadas 
desde o dia 15 para os sor-
teados dia 12, e até o dia 
17 para os sorteados dia 

15, e devem ser retiradas 
na sede da Prefeitura.
Demais sorteios
Para ambulantes que dese-
jam trabalhar no Pré-Car-
naval de Moreira César, 
Parque da Cidade e Ma-
tinê na Praça do Quartel, 
as inscrições ainda estão 
abertas.
Para Pré-Carnaval de Mo-
reira César (dias 3 e 4 de 
fevereiro, na Praça do Vale 
das Acácias), as inscrições 
são até esta quarta-feira 
(17), no protocolo da Pre-
feitura e Subprefeitura. 
Serão disponibilizados 20 
espaços e o sorteio está 
agendado para o dia 19 de 
janeiro, às 15h30, no Re-
cinto São Vito, em Morei-
ra César. A entrega das li-
cenças será dias 22 e 23 de 
janeiro. Para a programa-
ção no Parque da Cidade 
(de 10 a 13 de fevereiro), 
as inscrições serão de 22 a 
24 de janeiro, nos protoco-
los da Prefeitura e Subpre-

feitura. Serão 34 espaços, 
sendo 10 para food trucks 
e trailers, 4 para pipoquei-
ros e 20 para barracas de 
comida, bebida e adereços.
Os sorteios serão dia 25 
para food trucks e trailers 
e dia 26 para barracas e pi-
pocas, no auditório da Pre-
feitura. A entrega das li-
cenças está agendada para 
os dias 29 e 30 de janeiro.
Para as matinês na Praça 
do Quartel (de 10 a 13 de 
fevereiro), serão disponi-
bilizados 14 espaços. As 
inscrições serão de 29 a 31 
de janeiro, também na Pre-
feitura e na Subprefeitura, 
e o sorteio está marcado 
para o dia 2 de fevereiro, 
às 15h30, no auditório da 
Prefeitura. As licenças se-
rão entregues dias 5 e 6 de 
fevereiro.
Todas as informações po-
derão ser obtidas nos edi-
tais publicados no site da 
Prefeitura, o www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br
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Programação Carnaval 2018 de Pinda

FESTIVAL DE MARCHINHAS
Dias: 02, 03 e 04/02 das 20h às 24h
Local: Praça do Quartel

03/02 (SÁBADO) – PRÉ CARNAVAL 
EM MOREIRA CÉSAR
16h - Bloco Juca Teles  
Saída: Av. José Ademar César Ribeiro 
(Av. do Zito)
19h às 22h – Grupo Paranga de São Luiz 
do Paraitinga
Show: Praça do Vale das Acácias

04/02 (DOMINGO) – PRÉ CARNA-
VAL EM MOREIRA CÉSAR
16h - Bloco do Barbosa 
Saída: Av. José Ademar César Ribeiro 
(Av. do Zito)
19h às 22h - Dj Yago e Sambatuque 
Show: Praça do Vale das Acácias

07/02 (quarta-feira)
19h às 21h – Bloco da Ferroviária
Saída: Portaria do Clube

09/02 (sexta-feira)
22h às 24h - Bloco do Socó 
Saída/chegada: Praça Barão do Rio 
Branco (próximo a Igreja São José)
MATINOITE
Dias: 10, 11, 12 e 13/02/2018 das 16h 
às 24h
Show: Banda Vale Som
Local: Praça do Quartel

10/02 (sábado)
9h às 14h - Bloco das Dondocas 
Saída e chegada no Av. Cel. Fernando 

Prestes
16h - Bloco Juca Teles 
Saída Praça do Quartel e chegada no 
Parque da Cidade
18h às 23h30 - Grupo Paranga de São 
Suiz do Paraitinga
Show: Parque da Cidade

11/02 - (domingo)
15h às 16h – Bloco Los Beudos
Saída/Chegada: Praça do Quartel
16h às 17h – Bloco Nego Loko
Saída: Quadra Poliesportiva do Arareta-
ma
16h às 20h – Bloco FFDéF
Saída: Estacionamento do Supermerca-
do Dia (Centro)
18h às 19h– Bloco El Sombrero
Saída/Chegada: Praça do Quartel
18h às 24h - DJ Yago e Grupo Batucada 
Show: Parque da Cidade
19h às 20h – Bloco Chique Chitas
Saída/Chegada: Praça do Quartel

12/02 – (segunda-feira)
16h - Bloco do Barbosa 
Saída Praça do Quartel e chegada no 
Parque da Cidade
18 às 24h - Banda Sambatuque
Local: Parque da Cidade

13/02 (terça-feira)
16h - Bloco da Maricota e Maracatu Ba-
que do Vale (INÉDITO)
Saída Praça do Quartel e chegada no 
Parque da Cidade
18h às 24h - Os três primeiros ganhado-
res do Festival de Marchinhas / Banda 
Los Cunhados
Local: no Parque da Cidade

 Blocos carnavalescos
garantem a animação do

Carnaval Solidário
Pindamonhangaba 2018

Os preparativos para o 
Carnaval Solidário Pin-
damonhangaba 2018 não 
param! Além dos blocos 
de São Luiz do Paraitinga 
e das atrações no Parque 
da Cidade e no Largo do 
Quartel, a programação 
oficial contará ainda com 
a participação dos blocos 
carnavalescos da cidade, 
garantindo a animação em 
diversos locais.
A participação dos blocos 
será aberta pelo Bloco da 
Ferroviária, que sai na 
quarta-feira antes do Car-
naval, às 19 horas, a partir 
da portaria do clube, pelas 
imediações.
Outro bloco noturno e que 
vem ganhando mais adep-
tos no decorrer dos anos é 

o Socó da Madrugada, que 
sai na noite de sexta-feira 
de carnaval, voltando este 
ano para a noite, reunindo 
foliões de todas as idades.
O Bloco das Dondocas, 
considerado um dos mais 
tradicionais blocos de Pin-
damonhangaba, confirmou 
sua participação no Carna-
val 2018 e sairá com suas 
charmosas dondocas pelas 
ruas do centro da cidade 
na manhã de sábado, dia 
10.
No domingo (11), será a 
vez do Bloco Los Beudos, 
que sai da Praça do Quar-
tel; Bloco Nego Loko, da 
quadra esportiva do Arare-
tama; Bloco FFDéF, a par-
tir do estacionamento do 
Supermercado Dia do cen-

tro; Bloco El Sombrero, na 
Praça do Quartel; e Bloco 
Chique Chitas, também 
nas imediações da Praça 
do Quartel.
“A participação dos blo-
cos de Pindamonhangaba 
é muito importante para 
garantir a animação e en-
riquecer ainda mais a pro-
gramação oficial carnava-
lesca deste ano”, destacou 
o coordenador de Eventos 
da Prefeitura, Ricardo Flo-
res.
Lembrando que a progra-
mação de Carnaval de Pin-
damonhangaba começa 
com o Festival de Marchi-
nhas “Toninho da Caixa”, 
a partir do dia 2 de feverei-
ro, às 20 horas, no Largo 
do Quartel.

Secretaria de Educação de 
Taubaté orienta diretores 

para elaboração do
planejamento 2018

A equipe de Coordenação 
Pedagógica da Secretaria 
de Educação de Taubaté 
realiza este semana reu-
niões com os gestores da 
Educação Infantil, Ensi-
no Fundamental e Ensino 
Médio. Os encontros são 
promovidos nos dias 15, 
16, 18 e 19 de janeiro na 
biblioteca do Sedes. Os 
objetivos são orientar e 
fornecer elementos aos 
gestores para a realização 
do planejamento de 2018 
com seus docentes em 
suas unidades, nos dias 01 

e 02 de fevereiro.
Durante os primeiros en-
contros foram trabalha-
dos os dados referentes 
ao aproveitamento dos 
alunos. Houve aumento 
de 3% no rendimento em 
todas as etapas de escola-
ridade. Em 2017 o índice 
de aprovação chegou aos 
95% contra 92% em 2016.
Quanto aos alunos em de-
fasagem idade-série, os 
diretores recebem orienta-
ção sobre as ações referen-
tes ao processo de reclas-
sificação.

Nas reuniões também está 
sendo apresentado o ma-
terial didático que vai ser 
utilizado em 2018 como 
apoio às ações voltadas 
aos resultados da Prova 
Brasil 2019.
A partir dos resultados 
atingidos em 2017, cada 
gestor elaborou um pla-
no de ação, estabelecendo 
metas e estratégias, visan-
do garantir os processos 
de ensino e aprendizagem, 
tendo como resultado final 
o melhor rendimento de 
todos os alunos.
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Taubaté é a 11ª cidade 
do Brasil em ranking de 

saneamento

Balcão de Empregos de Tremembé abre vagas

Ranking divulgado esta 
semana pela Abes (As-
sociação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e 
Ambiental) indica que 
Taubaté é a 11ª cidade do 
país no quesito de univer-
salização do saneamento. 
O levantamento da Abes 
reúne dados de 2015 rela-
tivos ao abastecimento de 
água, coleta e tratamento 
de esgoto e coleta e des-
tinação de resíduos sóli-
dos. O ranking avalia as 
condições do saneamento 
em relação à universaliza-

Pedimos a colaboração dos 
interessados para que enviem 
os currículos já com a vaga 
desejada. Anexo ao currículo 
pedimos uma cópia do Título 
Eleitoral para comprovação 
que o candidato é morador 
de Tremembé.
Não serão aceitos currículos 
sem vaga desejada e cópia do 
título.
Os interessados devem en-
viar currículo no Poupatem-
po do Empreendedor locali-
zado no Mercado Municipal 
se segunda à sexta-feira das 
8h30 às 16h30.
AS VAGAS SÃO:
OPERADOR DE MÁQUI-
NA (1)
Idade: até 35 anos
Sexo: masculino
Formação: ensino médio
Atividades: operar máquinas 
e equipamentos, abastecer 
injetoras com matéria-prima, 
efetuar acabamento retirando 
rebarbas, auxiliar no acondi-
cionamento e expedição dos 
materiais, efetuar gravações 
de identificação nos produ-
tos.
Experiência: mínimo um ano
MOTORISTA (1)
Idade: até 40 anos
Sexo: masculino
Formação: ensino médio
Atividades: efetuar a carga 

ção nas cidades brasilei-
ras com mais de 100 mil 
habitantes. Também são 
apresentados dados sobre 
as Doenças Relacionadas 
ao Saneamento Ambien-
tal Inadequado (DRSAI) 
de cada município. Com-
põem o estudo da Abes 
231 municípios cujos da-
dos foram fornecidos ao 
Sistema Nacional de In-
formações de Saneamento 
(SNIS). Os dados de saúde 
foram obtidos junto ao Mi-
nistério da Saúde por meio 
do DataSUS. De um total 

e descarga de materiais no 
caminhão, dirigir veículo e 
efetuar as entregas de mer-
cadorias nos clientes, rece-
ber valores em clientes para 
entrega à administração, ga-
rantir que sejam realizadas 
as manutenções preventivas 
necessárias no caminhão
Experiência: mínimo um ano
VENDEDOR (4)
Empresa do ramo frigorífico, 
abre vaga para contratação 
de vendedor, para atuação 
junto ao mercado de Taubaté 
e região.
Necessita habilitação para 
auto ou moto ,o qual recebe-
rá ajuda de custo.
Formação nível médio. Se-
gunda a sexta feira em horá-
rio comercial.
AUXILIAR FINANCEIRO 
(1)
Formação nível médio . Se-
gunda a sexta feira em horá-
rio comercial .
Necessita conhecimentos de 
contas à pagar , receber , te-
souraria e faturamento .
AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO (1)
Empresa do ramo frigorífico, 
abre vaga para contratação 
de auxiliar administrativo:
Formação nível médio de se-
gunda a sexta feira em horá-
rio comercial .

de 500 pontos possíveis, 
Taubaté atingiu 491,28 e 
integra o grupo de muni-
cípios dentro da categoria 
rumo à universalização.  
O município também 
apresentou o menor indi-
cador de internações por 
DRSAI (2,32). Cidades 
que obtiveram entre 450 e 
489 pontos foram classifi-
cadas dentro do grupo de 
compromisso com a uni-
versalização. Quem ficou 
com pontuação abaixo de 
450 pontos integra o gru-
po dos primeiros passos 
para a universalização. O 
ranking da Abes e outros 
temas relacionados serão 
debatidos em 5 de feve-
reiro durante um simpósio 
organizado pela entida-
de. O Simpósio Ranking 
Abes da Universalização  
do Saneamento será rea-
lizado das 14h às 18h no 
auditório do Conselho Re-
gional de Química (CRQ), 
em São Paulo.

Necessita conhecimentos de 
recursos humanos , rotina 
administrativas, tais como 
arquivo , faturamento , orga-
nização interna e recepção .
ESTOQUISTA (1)
Empresa do ramo frigorífico, 
abre vaga para contratação 
de estoquista, conforme es-
pecificado abaixo:
Formação nível médio de se-
gunda a sexta feira em horá-
rio comercial.
Necessita conhecimen-
tos de rotinas operacio-
nais de armazém tais 
como administração e  
organização de estoques. 
Práticas de rodízio de merca-
dorias , carregamento e
distribuição de roteiros para 
entrega de produtos .
ASSISTENTE COMER-
CIAL (1)
Faixa etária: acima de 30 
anos sexo: masculino ou fe-
minino
Formação: 2º grau comple-
to – experiência: vivência no 
setor comercial
Habilidades: organização, 
agilidade, comunicação (sa-
ber vender), conhecimento 
excel
Requisitos comportamentais: 
extremamente responsável, 
pró-ativo e empenho.
BOA SORTE!!!

Prefeitura de Pinda 
abre matrículas para 

educação infantil

A data de matrículas/trans-
ferências para as crianças 
da educação infantil nas-
cidas de 01/07/2012 a 
30/06/2014 foi antecipada 
de 5 de fevereiro para 15 
de janeiro, e podem ser fei-
tas das 8h às 17h, nas três 
secretarias da rede muni-
cipal: Secretaria de Edu-
cação e Cultura (Avenida 
Fortunato Moreira, 173 – 
Centro / 3644 1562 / 3644 
1563 / 3644 1564), Escola 
“Prof. Mário de Assis Cé-
sar” (Residencial Padre 

Rodolfo / 3550 0638) e 
Escola “Prof. Elias Bar-
gis Mathias” (Araretama 
/ 3645 4950). São neces-
sários os seguintes docu-
mentos: Cópia legível da 
certidão de nascimento, da 
carteira de vacinação, do 
comprovante de residên-
cia, do cartão do Programa 
Bolsa Família (se benefi-
ciário), 2 fotos 3x4 (se ti-
ver), transferência original 
da escola (se vier da rede 
privada ou de outra rede 
municipal).

As aulas iniciam no dia 05 
de fevereiro. As listas com 
os períodos de estudo esta-
rão disponíveis nas unida-
des escolares na tarde do 
dia 02 de fevereiro (13h30 
às 17h). Bem Viver - Para 
o empreendimento Bem 
Viver, as transferências só 
serão realizadas a partir do 
momento em que as famí-
lias estiverem de posse das 
chaves dos apartamentos. 
Enquanto isso, os alunos 
continuarão na escola em 
que já estão matriculados.  


