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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté libera
consulta de arquivos da

concessão da Rodoviária Nova

Escola Fêgo Camargo
convoca professores
eventuais em Taubaté

Fiscalização em Taubaté 
realiza embargos e

instrução de processos

Secretaria de Educação de 
Taubaté regulamenta

matrículas para o ensino médio

A Prefeitura de Taubaté 
publica arquivos para con-
sulta pública sobre a con-
cessão do terminal rodovi-
ário (Rodoviária Nova).
A disponibilização dos ar-
quivos por um período de 
15 dias faz parte do pro-
cesso de transparência que 
envolve a concessão do 
terminal. 
Em 5 de junho foi reali-
zada uma audiência pú-
blica para a apresentação 
dos estudos de viabilidade 
técnica, econômica, finan-

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté convoca 
os professores eventuais, 
aprovados no processo 
seletivo nº 008/2017 a se 
apresentarem na Escola 
Municipal de Artes Ma-
estro Fêgo Camargo até o 
dia 9 de agosto.
O objetivo é realizar a atu-
alização cadastral desses 
professores eventuais, ha-
bilitados nas áreas de ar-

Sete bairros da zona rural 
foram monitorados pelos 
fiscais da Prefeitura de 
Taubaté.
Agentes da Divisão de 
Fiscalização de Obras 
Particulares (DFOP), com 
apoio da Guarda Civil 
Municipal,  percorreram  
45 quilômetros e passaram 
pelos seguintes locais: Ipi-
ranga, Sítio Scarpa, Sítio 
Sete Meninas, Sítio Pom-

A Secretaria de Educação 
de Taubaté regulamentou 
o processo de matrícula 
de alunos ingressantes na 
EMEFM Professor José 
Ezequiel de Souza e de-
mais unidades escolares 
que ofertarão vagas no en-
sino médio para o ano de 
2020.
O objetivo é proporcionar 
condições de igualdade de 
concorrência às vagas dis-
ponibilizadas.
Serão classificados para 
o ensino médio da EME-
FM Prof. José Ezequiel 

ceira e da modelagem da 
concessão.
A concessão visa ofere-
cer à iniciativa privada a 
administração, operação, 
exploração comercial do 
terminal, condicionadas 
à execução de obras de 
complementação, reforma 
e adequação.
Detalhes a respeito dos ar-
quivos podem ser conferi-
dos no link www.taubate.
sp.gov.br/rodoviarianova/. 
Entre os materiais pro-
duzidos pela empresa de 

tes/visuais, dança, música/
canto e teatro. O professor 
eventual supre a ausência 
do professor titular em 
caso de falta.
Os professores devem se 
apresentar na secretaria 
da escola, das 8h às 10h, 
das 13h às 16h ou ainda 
das 18h às 20h, munidos 
de documentos pessoais 
como RG, CPF, PIS/PA-
SEP e diploma autentica-

péia, Sítio São Carlos, Co-
riolano, Chácara Paineiras 
e adjacências.
Nessa operação, foram 
emitidos três embargos e 
efetuadas  instruções para 
o Ministério Público re-
ferentes a três processos. 
Ainda no sábado, a  equipe 
também fiscalizou obras 
que foram embargadas no 
centro da cidade.
Quem deseja comprar 

de Souza, os alunos ma-
triculados no 9º ano das 
escolas da rede municipal 
de ensino, a partir da mé-
dia aritmética obtida ao 
final do terceiro bimestre. 
A classificação geral de-
finitiva será divulgada no 
final de outubro no site da 
prefeitura, assim como na 
sede da Secretaria de Edu-
cação e nas unidades de 
ensino em que os alunos 
cursam os 9º anos.
Para 2020 serão ofertadas 
245 vagas, sendo 35 no 
período da manhã e 210 

consultoria Geo Brasilis 
estão a minuta do edital 
de licitação, minuta do 
contrato, apresentação da 
audiência pública atuali-
zada, termo de referência, 
planta planialtimétrica e 
projeto de investimentos 
da fase 01.
Dúvidas, sugestões e 
contribuições podem ser 
encaminhadas para os se-
guintes e-mails: gover-
no@taubate.sp.gov.br / je-
ferson@geobrasilis.com.
br.

do comprovando sua for-
mação acadêmica.
A relação com o nome e 
habilitação dos convo-
cados está disponível no 
portal da prefeitura  www.
taubate.sp.gov.br. Mais 
informações na sede da 
escola ou pelo telefone 
3625-5061. A escola Fêgo 
Camargo fica à Avenida 
Tiradentes, nº 202 no Cen-
tro.

imóvel na zona rural, pre-
cisa estar atento. 
A medida mínima                     
para  venda ou compra é 
de 20 mil metros quadra-
dos.
As operações são realiza-
das seguindo recomenda-
ção do Ministério Público. 
Qualquer dúvida é só en-
trar em contato com a Se-
cretaria de Planejamento, 
pelo telefone 3625-5026.

vagas para o período no-
turno. Deste total, 5% será 
destinado a alunos porta-
dores de deficiência. Ha-
verá lista de espera para 
vagas remanescentes.
Alunos que não consegui-
rem classificação serão 
orientados a requerer suas 
matrículas nas escolas es-
taduais de ensino médio 
mais próximas de suas re-
sidências. 
Mais informações podem 
ser obtidas na secretaria 
da unidade pelo telefone 
3621-6049.
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Miscelânea
Curiosidades

Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental 
em grupos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é 
de 140 a 275 quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, 
devido a grande oferta de alimentos podem atingir até 300 quilos. A matu-
ridade sexual ocorre entre 7 e 8 anos e a fase adulta chega os 18 anos nos 
machos e aos 14 anos nas fêmeas. São duas as espécies e separadas por mil 
quilômetros, os gorilas negros e os pardos. Os primeiros vivem na parte 
ocidental da floresta equatorial e os pardos próximos aos vulcões, no anti-
go Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre 
os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e tornam-se presa fácil para 
os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade 
continuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, 
na China, as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos 
depois, Marco Pólo, viajante italiano, retorna da China trazendo na baga-
gem histórias de enormes pipas que erguiam prisioneiros. Na Europa, as 
crianças brincavam com pipas há mais de mil anos. Mas advertimos, apro-
veitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado com os fios das redes 
elétricas e nunca usem cerol.    

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portuguesa, 
chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando tesouros escondi-
dos. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da 
felicidade. E achamos que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos 
felizes. E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros voltam pra 
casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se di-
vorciam para serem felizes. Uns fazem viagens para serem felizes e outros 
trabalham além do normal para serem felizes. Anos desperdiçados, uma 
busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das nossas mãos, nunca o fruto 
está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser 
feliz, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a fe-
licidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela 
carreira, naquela pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos 
achar a satisfação dentro de nós para ter alegria, estamos fechados à de-
cepção. A felicidade não tem nada a ver como conseguir. Ela consiste em 
satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são 
necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, ao mesmo tempo tem que 
nenhuma forma satisfará a um inconformado. As necessidades de cada 
um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa a fazer, 
alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repar-
tir suas alegrias e compartilhe gotas de perfume sobre os outros e, sempre 
algumas gotas acabarão caindo sobre nós mesmos.
      
Pensamentos, provérbios e citações

A memória vive o suficiente pra melhorar.
Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior alegria.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
De grão em grão a galinha enche o papo.
Quem espera sempre cansa.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Inscrições para o “JOMI” 
podem ser feitas a partir 

do dia 12 em Pinda

As inscrições para os 17º 
Jogos Municipais do Ido-
so (Jomi) podem ser re-
alizadas a partir do dia 
12 (segunda-feira) ao 16 
(sexta-feira). A competi-
ção ocorrerá a partir do 
dia 21 de agosto, no Giná-
sio de Esportes Juca Mo-
reira, às 18 horas.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas no 
Centro Esportivo João 

Carlos de Oliveira “João 
do Pulo”, Centro Espor-
tivo José Ely de Miranda 
“Zito” (Moreira César), e 
Ginásio de Esporte Ara-
retama; dentro do horário 
de funcionamento: 8h às 
11h30 e 14h às 17h30. As 
primeiras 500 inscrições 
terão direito a camiseta.
Podem participar dos Jomi 
atletas acima de 50 anos 
de idade. As escolhas das 

modalidades como: atle-
tismo, vôlei, natação, tru-
co, bocha, tênis de mesa e 
muito mais, são realizadas 
no momento da inscrição.
Os jogos têm como papel 
valorizar as relações entre 
os idosos, aumentar a au-
toestima, fugir da rotina 
e proporcionar mais lazer 
e qualidade de vida, de-
monstrando ser mais do 
que uma competição.

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

Livro D-25, FLS. nº 85, Termo nº 7039
Faço saber que pretendem se casar ANGELO DANTON RANGEL VIEIRA e FLÁVIA RAFAELA DE MORAIS BORGES, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São José dos Campos-SP, nascido em 15 de abril de 1992, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Otaciano Xavier de Castro, nº 328, Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ 
ANGELO VIEIRA, natural de Taubaté/SP e de CAREN ADRIANA RANGEL NETO VIEIRA, natural do Rio de Janeiro/
RJ, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 18 de fevereiro de 1997, de 
profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida dos Bandeirantes, nº 466, Residencial Santo 
Antonio, Taubaté/SP, CEP 12072-000, filha de FLÁVIO HENRIQUE BORGES, falecido em Tremembé/SP e de NILDA 
MARA DE MORAIS VANDALETE, de 54 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 22 de agosto de 1964, residente e 
domiciliada em Taubaté/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. 

Livro D-25, FLS. nº 86, Termo nº 7041
Faço saber que pretendem se casar FERNANDO MENGALLI e DANIELE APARECIDA LEAL, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Linhares-ES, 
nascido em 29 de novembro de 1990, de profissão ajudante de pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Firmino Turci, nº 20, Guedes, Tremembé/SP, CEP Tremembé/SP, filho de JOSE MARCOS MENGALLI, de 49 anos, 
natural de Linhares/ES, nascido na data de 20 de maio de 1970, residente e domiciliado Guarulhos/SP e de MILZA DE JESUS 
SANTOS, de 44 anos, natural de Linhares/ES, nascida na data de 12 de junho de 1975, residente e domiciliada Tremembé/
SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 12 de outubro de 1993, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ FRANCISCO LEAL, de 62 anos, natural de Taubaté/SP, nasci-
do na data de 18 de maio de 1957 e de INÊS DA CONCEIÇÃO LEAL, 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 
21 de março de 1962, ambos residentes e domiciliados Tremembé/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. 

Livro D-25, FLS. nº 86, Termo nº 7040
Faço saber que pretendem se casar DANILLO AUGUSTO FERREIRA e CAMILA CARVALHO RIBEIRO, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-
-SP, nascido em 22 de maio de 1986, de profissão funcionário público, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Maria do Carmo Ribeiro, nº 233, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ORLANDO APARECIDO FERREIRA, 
natural de Tremembé/SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de ELISABETE DE LIMA, falecida em Tremembé/SP. 
Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 12 de julho de 1991, de profissão auxiliar de escritório, de estado civil solteira, resi-
dente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de CLAUDEMIR APARECIDO RIBEIRO e de JULIA MARIA 
DE CARVALHO RIBEIRO, natural de Tremembé/SP, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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.
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Bombeiros treinam
Defesa Civil e Guarda
Municipal em Taubaté

Secretaria de Cultura de Pinda 
realiza plantão de tira-dúvidas 

para projetos culturais

Prova do Concurso público para a Prefeitura de Pinda será neste domingo

Prefeitura de Taubaté abre
chamamento público para

gerenciamento de serviço de mototáxi

“Meu bairro é legal” chega 
ao Castolira em Pinda

Um grupo formado por 14 
agentes da Defesa Civil e 
5 guardas municipais par-
ticipou esta semana de um 
treinamento para brigadis-
tas ministrado pelo Corpo 
de Bombeiros no Parque 
do Itaim.
Na segunda e terça-feira, 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura, re-
alizará no dia 13/8, às 19 
horas, um plantão de “Ti-
ra-Dúvidas” para projetos 
culturais, no Palacete 10 
de Julho. A intenção é tra-
zer os interessados para 
um bate-papo e esclarecer 
questionamentos.
O “Tira-Dúvidas” será re-
alizado para que os artis-

Pindamonhangaba está se 
preparando para receber 
os cerca de 39 mil candi-
datos do concurso público 
municipal, que será reali-
zado neste domingo (4), 
em diversos locais da ci-
dade. A relação completa 
dos locais e horários das 
provas já pode ser con-

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que está aberto até 
às 8h30 do dia 6 de agosto 
o chamamento 07/19 que 
trata do credenciamento 
de pessoa jurídica inte-
ressada no gerenciamento 
das atividades administra-

O Projeto “Meu Bairro é 
Legal” dá mais um passo 
para regularização fundi-
ária no município. Neste 
sábado (3), às 9 horas, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, 
em conjunto com diversas 
secretarias, entrega títulos 
de propriedades para os 
moradores do Castolira e 
do Maricá. O evento será 
na quadra poliesportiva 
coberta do Castolira.
O “Meu Bairro é Legal” 
será realizado mensalmen-
te, quando a Secretaria de 

dias 29 e 30 de julho, os 
servidores passaram por 
capacitação teórica e prá-
tica. Entre os temas abor-
dados estão prevenção e 
combate a princípio de 
incêndios, abandono de 
áreas e primeiros-socor-
ros para a preservação da 

tas interessados possam 
entender quais procedi-
mentos são necessários 
para participar do Edital 
de Linguagens Artísticas 
do FMAPC (Fundo Mu-
nicipal de Apoio às Políti-
cas Públicas). Os projetos 
culturais que forem sele-
cionados e aprovados re-
ceberão 20 mil reais para 
desempenhar as atividades 
na cidade, mais detalhes 

sultada no site do Instituto 
Universal de Desenvolvi-
mento Social – IUDS, o 
www.iuds.org.br.
Porém, antes de verificar 
os locais das provas, o 
candidato precisa confir-
mar sua inscrição aces-
sando o site do IUDS e 
entrando no campo “Área 

tivas e operacionais das 
bases de estacionamento 
do serviço de mototáxi.
O edital completo está dis-
ponível no Departamento 
de Compras, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, poden-
do ser adquirido mediante 

Habitação, pelos Departa-
mentos de Habitação e de 
Regularização Fundiária, 
e conjunto com as demais 
secretarias, entregará tí-
tulo de propriedade em 
diversos bairros e núcle-
os de interesses sociais e 
específicos nos termos da 
Lei Federal nº 13.465/17.
No Projeto, os bairros 
atendidos receberão ati-
vidades sociais e de lazer 
e principalmente poderão 
além de receber título de 
propriedade fazer cadas-
tramento habitacional, dar 
entrada em sua regulariza-

vida, do patrimônio e a 
redução de danos ambien-
tais. O treinamento tam-
bém possibilita aos agen-
tes atuação em eventos, 
shows e outras atividades 
do poder público em que 
haja um grande número de 
pessoas.

podem ser conferidos no 
edital no site da Prefeitura 
(www.pinda.sp.gov.br)
O Palacete 10 de Julho 
está localizado na rua De-
putado Claro César, 33 – 
centro. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
3642-1080 ou 3643-2696, 
ou até mesmo pelo email 
cultura@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

do Candidato”. 
De acordo com o edital do 
concurso, “considera-se 
inscrição efetivada aquela 
devidamente paga dentro 
do prazo estabelecido no 
item 3.7”, ou seja “(…) 
impreterivelmente, até o 
dia 08/07/2019, caso con-
trário, a inscrição não será 

recibo original de depósito 
do Banco Santander, agên-
cia 0056, conta corrente 
45000273-2, no valor de 
R$35,55 ou gratuitamente 
em: http://www.taubate.
sp.gov.br/licitacoes/cha-
mamento/

ção e tirar dúvidas jurídi-
cas.
“Essas são medidas para 
difundir os projetos habi-
tacionais e principalmente 
a regularização fundiária 
em nosso município mos-
trando à população o con-
junto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e 
sociais que visam à regu-
larização de núcleos/bair-
ros irregulares e à titula-
ção de seus ocupantes de 
modo a garantir o direito 
à moradia”, explicou o 
secretário de Habitação, 
Marcelo Martuscelli.

efetivada”.
Caso o candidato não 
consiga efetuar consultas 
relativas à sua inscrição, 
deverá entrar em contato 
com o IUDS pelo e-mail 
contato@iuds.org.br ou 
telefone: (11) 2507-5539.
A aplicação das provas 
objetivas, para todos os 
empregos, será no dia 
04/08/2019 em dois pe-
ríodos (manhã/tarde). O 
candidato deverá com-
parecer ao local designa-
do para a prova objetiva 
com antecedência míni-
ma de 30 minutos, por-
tando documento original 
de identidade que bem o 
identifique, ou seja: Cé-
dula Oficial de Identidade 
(RG) ou Carteira Expedi-

da por Órgão ou Conselho 
de Classe (CRA, CREA, 
OAB, CRC, CRM etc), ou 
Certificado de Reservista, 
ou Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, ou 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação com foto ou ain-
da Passaporte.
O candidato deverá com-
parecer ao local designa-
do munido de caneta es-
ferográfica de tinta preta 
ou azul, lápis preto nº 2 e 
borracha.
O concurso público muni-
cipal disponibilizará 127 
vagas em diversos em-
pregos, entre eles: Arqui-
teto; Agente Comunitá-
rio de Saúde; Auxiliar de 
Enfermagem; Assistente 
Social; Dentista; Diretor 

de Escola; Enfermeiro; 
Biomédico Citologista; 
Fisioterapeuta; Eletricista; 
Engenheiro; Fiscal; Guar-
da; Mecânico; Médicos; 
Nutricionista; Oficial de 
Administração; Pedreiro; 
Professor; Psicólogo; Te-
lefonista e Topógrafo, en-
tre outros.
As jornadas de trabalho 
variam entre 20 e 40 ho-
ras semanais, assim como 
os salários, que vão de R$ 
1.168,14 a R$ 15.883,19, 
dependendo do emprego.
O prazo de validade deste 
Concurso é de 02 (dois) 
anos, a contar da data de 
homologação, prorrogável 
por igual período, a juízo 
da Administração Munici-
pal.
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Escolas da Rede Municipal 
de Pinda recebem

apresentação de ópera

Caraguatatuba tem melhor desempenho 
regional, com 88% de colocações
de vagas no mercado de trabalho

Caraguatatuba realiza II Fórum 
de Aleitamento Materno

No sábado (10), as escolas 
da Rede Municipal de Pin-
damonhangaba recebem 
o espetáculo “A Criada 
Patroa”, do projeto “Ópe-
ra na Escola”. A Escola 
Municipal “João Cesário” 
(Feital) recebe a peça, às 
10 horas, e a Escola Mu-
nicipal “Prof. João Ko-
lenda” (Bem Viver), às 14 
horas.
O espetáculo que tem 
duração de 50 minutos é 

Caraguatatuba registrou 
no primeiro semestre des-
te ano, um aproveitamento 
de 88% em colocação de 
vagas no mercado de tra-
balho. O Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Caraguatatuba 
divulgou nesta quarta-fei-
ra (31/07), relatório de 
desempenho emitido pelo 
Sistema Operacional para 
Intermediação de Mão 
de Obra (IMO), utilizado 
pelo Ministério da Econo-
mia, Secretaria de Traba-
lho e Previdência.
Até o início do mês de ju-
lho foram ofertadas 412 
vagas de emprego e 363 
colocações, um aproveita-
mento superior em relação 
às demais cidades do Lito-
ral Norte, onde o máximo 
de proveito registrou ape-

Em comemoração à Se-
mana Mundial de Aleita-
mento Materno, celebrada 
anualmente de 01 a 07 de 
agosto, a Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio do 
Centro de Atendimento 
Materno Infantil e Banco 
de Leite Humano da Se-
cretaria de Saúde, realiza 
o II Fórum de Aleitamen-
to Materno na terça-feira 
(06/08), no Teatro Mário 
Covas, das 8h às 17h.
Todas as palestras serão 
direcionadas à maternida-
de e paternidade com foco 
na promoção e apoio ao 
Aleitamento Materno. As 
palestras serão ministra-
das pelas pediatras Már-
cia Carvalho Pinto, Keiko 
Teruja e pelo pediatra e 
neonatologista, Juscelino 
Mendes de Almeida Neto. 
O evento também contará 
com uma palestra especial 
do prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, sobre 
“A importância do apoio 
durante a amamentação”.
Hora do Mamaço
Neste ano, a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
realiza a Hora do Mama-
ço neste sábado (03/08), 
às 14h, no Serramar Sho-
pping. O evento será aber-
to ao público e todas as 
mães que desejarem ama-
mentar seus bebês em pú-
blico podem participar.
A bandeira da Hora do 
Mamaço este ano é “Em-
poderar mães e pais, favo-
recer a amamentação hoje 
e para o futuro”!
Cronograma do 2º Fórum 
de Aleitamento Materno 
de Caraguatatuba
Dia 06 de Agosto de 2019 
das 8h às 17h no Teatro 
Mário Covas
8h – Credenciamento
8h30 – Abertura oficial 
(mesa de autoridades)
9h – Palestra: Dra Márcia 
de Carvalho Pinto
Formada na faculdade de 
Ciências médicas da Uni-
versidade Estadual do Rio 
de Janeiro Médica Pedia-
tra; Homeopata – Instituto 
Hanemanniano Brasileiro 
Sanitarista – Faculdade 
de Saúde Publica da USP; 
Membro do Comitê Mu-
nicipal de Investigação 
de Mortalidade Materna, 
Infantil e Fetal de Uba-

aberto para comunidade, 
para todas as idades e os 
alunos podem estender o 
convite aos seus pais e fa-
miliares.
O projeto tem como ob-
jetivo oferecer um conta-
to com a música clássica 
através da apresentação 
da ópera cômica, fomen-
tar a inclusão social, am-
pliar horizontes culturais 
e promover a participação 
de professores e alunos a 

nas 59%.
O relatório também mos-
tra que foram realizados 
mais de 5 mil encaminha-
mentos para vagas de em-
prego. “O aproveitamento 
só não foi maior, devido à 
falta de qualificação dos 
candidatos para o preen-
chimento de algumas va-
gas”, salientou o supervi-
sor operacional do PAT, 
Allan Mattos Philadelpho.
“A Prefeitura de Caragua-
tatuba e o Fundo Social 
de Solidariedade sempre 
ofertam oficinas nas áreas 
de beleza, padaria, cos-
tura, automóveis, entre 
outros, muitas delas com 
certificação do Senai”, 
destacou o supervisor.
As vagas mais preenchi-
das foram nas áreas de co-
mércios e serviços. Ainda 

tuba; Pediatra do Centro 
de Especialidade médica 
da SMS Ubatuba. Tema: 
“Aleitamento materno: 
Desenvolvimento infantil 
e vínculo ” 9h30 – Apre-
sentação Cultural Fundacc
10h30 – Palestra: Dra Kei-
ko Miyasaki Teruya
Pediatra, doutora em Me-
dicina Preventiva pela 
USP; com curso de espe-
cialização em Aleitamento 
Materno na Wellstart San 
Diego Lactation Program; 
por mais de 33 anos profes-
sora da cadeira de Pedia-
tria do Curso de Ciências 
Médicas e Saúde da Fun-
dação Lusíada; Codiretora 
do Centro da Lactação de 
Santos/Hospital Guilher-
me Álvaro/UNILUS – um 
Centro de Referência em 
Capacitação para Equipes 
de Saúde em Aleitamento 
Materno do Ministério de 
Saúde. Ex-Coordenadora 
do Banco de Leite Huma-
no do Hospital Guilher-
me Álvaro. Consultora 
da UNICEF e Ministério 
da Saúde em Aleitamen-
to Materno. Membro do 
Comitê Nacional de Alei-
tamento Materno do Mi-
nistério da Saúde e Pre-
sidente do Departamento 
de Aleitamento materno 
da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo (2004-2007) 
Fundadora da Rede de 
Amamentação da Costa 
da Mata Atlântica.  Casa-
da com Joji Teruya há 50 
anos, mãe de 4 filhos e 5 
netos.
Tema: “Como apoiar 
as mães do século 21 e 
SMAM”
12h – Intervalo para o al-
moço
13h – Recredenciamento
13h30 – Palestra: Dr Jus-
celino Mendes de Almeida 
Neto
Pediatra, doutor em Medi-
cina pela USP 1969, pós-
-graduado em Pediatria e 
Neonatologia. Atuou na 
Santa Casa de Ubatuba 
onde lutou e conquistou 
o selo Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança-IHAC  
juntamente com colegas 
da profissão.
Tema: “Amamentação: 
Contato pele a pele ”
14h30 – Mesa redonda: 
Desafios dos profissionais 
de saúde em promover a 

eventos de música.
A ópera é um gênero artís-
tico, inventado no fim do 
século XVI, que consiste 
fundamentalmente num 
drama encenado com mú-
sica. 
A história da peça “A 
Criada Patroa” é inspirada 
na brilhante ópera cômica 
La Serva Padrona, do au-
tor italiano Giovanni Bat-
tista Pergolesi, escrita em 
1733.

em aberto, o PAT possui 
vagas de farmacêutico, 
manicure e mecânico, que 
há dois meses não são pre-
enchidas.
“O não preenchimento 
também acontece por falta 
de candidatos. É importan-
te que a população tenha o 
hábito de entrar no site da 
Prefeitura ou acompanhe 
o sistema, para acessar as 
vagas do dia”, alertou.
Interessados em receber 
alertas de vaga pelo what-
sapp podem se cadastrar 
enviando uma mensa-
gem para o número (12) 
99675-1924 ou por meio 
do link: https://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/pmc/
category/vagas-pat/.
Serviço – PAT: Rua Tauba-
té, 520  –  Sumaré, telefo-
ne 3882-5211.

amamentação
Mediadora: Enfª Ana 
Cláudia F. Oliveira Tripac
Amauri Toledo Secretário 
de Saúde de Caraguatatu-
ba, formação fisioterapeu-
ta.
Derci Andolfo Secretária 
Adjunta de Saúde de Ca-
raguatatuba, formação far-
macêutica.
Denise Freitas Enfermeira 
Obstetra atua na área ma-
terno-infantil há 20 anos. 
Especialista também em 
Enfermagem Cardiológica 
e Gerenciamneto de Uni-
dade de Saúde. Possui ex-
periência profissional em 
Centro de Parto Normal, 
UTI Neonatal, Consulto-
ria de Aleitamento Mater-
no com laserterapia. Atua 
com grupos de gestantes e 
mulheres pós-parto, com 
ênfase na humanização do 
parto e nascimento. Reali-
zou capacitação e forma-
ção de Doulas. Coordenou 
a Iniciativa Hospital Ami-
go da Criança no Hospi-
tal Antoninho da Rocha 
Marmo (SJC) e Amparo 
Maternal (SP). Presta ser-
viço para Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, São 
Paulo pela Primeiríssima 
Infância.
Dr Juliano Ribeiro Barros 
Graduado em medicina 
pela faculdade de medici-
na de Itajubá, especialista 
em Ginecologia e Obste-
trícia pela AMB/Febrasgo. 
Atua no Centro de Refe-
rência da Saúde da Mulher 
de Caraguatatuba-SP
15h30 – Palestra: José Pe-
reira de Aguilar Júnior
Prefeito de Caraguatatu-
ba, formado em Direito 
pelo Centro Universitário 
Módulo e em Biomedici-
na pela Universidade de 
Mogi das Cruzes (UMC) e 
tem como especialização 
Cintologia Oncótica (cân-
cer uterino). Empresário, 
coordenou por dois anos 
o Vale Mais (Rede de Lo-
jistas de Material de Cons-
trução do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte).
Tema: “A Importância do 
apoio durante a amamen-
tação”
16h30– Apresentação Cul-
tural e encerramento
Inscrições online pelo site 
da Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba


