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A GAzetA dos Municípios

EMS Taubaté Funvic vence o 
Ponta Grossa Vôlei e segue 
líder da Superliga Masculina

Cresce o interesse por
curso de Bolsa de Valores 

no Vale do Paraíba

O EMS Taubaté Fun-
vic venceu seu segundo 
compromisso pela Super-
liga masculina de Vôlei 
2019/2020. Jogando na 
noite deste sábado, 16/11, 
os taubateanos bateram o 
Ponta Grossa Vôlei (PR) 
por 3 sets a 0 (parciais de 
25x11 / 25x16 / 25x20), 
em 1h08 de partida.
Com a vitória, o Taubaté 
chega a 6 pontos ganhos 
na Superliga, se mantendo 
na primeira colocação da 
competição. O time volta 
a jogar na próxima quar-
ta-feira, 20/11, às 19h30 
contra o Pacaembu/Vô-
lei Ribeirão (SP), fora de 
casa.
O jogo: O técnico Renan 
Dal Zotto colocou em qua-
dra a equipe inicial com 
Rapha, Lucarelli, Douglas 
Souza, Maurício, Lucão, 
Mohamed e Thales como 
líbero. Entraram ao longo 
da partida Petrus, Vissot-
to, Carísio, Renan Bonora, 
Matheus e Riad.
O primeiro set começou 
com o EMS Taubaté Fun-
vic forçando bem o saque 
e colocando pressão na 
recepção do Ponta Gros-
sa. A equipe paranaense 
também apostou no sa-
que forçado nos primei-
ros movimentos do jogo. 
O Taubaté se mostrou 
mais efetivo na defesa e 
no bloqueio, e logo abriu 
boa vantagem de quatro 
pontos. O set seguiu com 
o Taubaté impondo um 
jogo mais agressivo e de 
menos erros. O técnico 

Em São José dos Campos, 
a Money School, escola 
que ministra cursos sobre 
esta modalidade ligada 
a Plátano Investimen-
tos - XP Investimentos, 
também percebeu o cres-
cente interesse e nos dois 
últimos meses teve salas 
lotadas, com a procura 
aumentando em mais de 
50%.
“Num cenário com juros 
baixos como está ocorren-
do no Brasil, as pessoas 
estão vendo pouco retorno 
em seus investimentos de 
renda fixa, e acabam indo 
em busca de conhecimen-
to para poderem assumir 
riscos em busca de maio-
res rentabilidades na hora 
de investir”, comentou 
Jansen Portugal, sócio da 
Plátano Investimentos e 
um dos responsáveis em 
ministrar o curso sobre 
bolsa de valores.
Diante deste cenário, com 
a taxa Selic em 5% ao ano 
e com o mercado apostan-
do em novas reduções, a 
Money School abre dois 
cursos distintos para no-
vembro (o curso avança-
do) e dezembro (o curso 
intensivo). As inscrições 

Renan Dal Zotto colocou 
o central Petrus na partida. 
O Taubaté seguiu sacando 
bem, e venceu com tran-
quilidade, fechando o set 
em 25 a 11, em 17 minu-
tos.
O segundo set começou 
com o Ponta Grossa sa-
cando de forma tática, na 
tentativa de forçar erros 
dos taubateanos. O time 
visitante chegou a abrir 
3 a 0 no início do set. O 
EMS Taubaté Funvic bus-
cou a reação com ótimo 
aproveitamento nas bolas 
com os ponteiros Douglas 
e Lucarelli. 
O bloqueio taubateano 
também continuou sendo 
um fator de desequilíbrio. 
O técnico Renan Dal Zot-
to promoveu a entrada de 
Carísio e Vissotto - retor-
nando após três semanas 
fora devido a uma lesão 
no pé. 
O time taubateano mante-
ve o bom volume de jogo 
e fechou o set em 25 a 16, 
em 19 minutos.
O terceiro set seguiu no 
mesmo ritmo dos dois 
primeiros, com o Tauba-
té sacando variado e com 
bom aproveitamento. O 
bloqueio também conti-
nuou tendo ótimo papel, e 
o Ponta Grossa não encon-
trou maneira de neutralizar 
o bom aproveitamento dos 
contra-ataques por par-
te dos taubateanos. Sem 
grandes sustos, o EMS 
Taubaté Funvic fechou o 
set em 25 a 20, vencendo 
o jogo por 3 sets a 0.  

já estão abertas e podem 
ser feitas pelo link: http://
moneyschool .com.br /
agenda/
Em novembro será minis-
trado o curso avançado, 
o PRO TM - PRO TRA-
DING MASTERCLASS 
que acontecerá nos dias 
23, 24 e 25 de novembro.
“O curso PRO TM é dire-
cionado a pessoas que já 
operam e têm experiência 
em bolsa de valores mas 
que, diante da nova rea-
lidade brasileira com ju-
ros baixos, quer aprender 
a fazer uma análise mais 
profunda para implemen-
tar a carteira de investi-
mentos”, explicou Jansen 
Portugal.
Para dezembro, o curso so-
bre bolsa de valores será o 
STI - STOCK TRADING 
INTENSIVE/ turma 73ª, 
com aulas ministradas nos 
dias 7 e 8 de dezembro.
O curso sobre bolsa que 
capacita novos traders 
a operarem na Bolsa de 
Valores atrai não somen-
te alunos da RMVALE, 
como também de outros 
estados, foi o caso de Ra-
fael Olair Fagundes e João 
Vítor Fagundes. Pai e filho 

O melhor jogador em qua-
dra, premiado com o Tro-
féu Viva Vôlei foi o cen-
tral Maurício Souza, do 
EMS Taubaté Funvic.
O maior pontuador da 
partida foi o ponteiro Lu-
carelli, do EMS Taubaté 
Funvic, com 14 pontos 
anotados. Após a partida 
ele analisou a segunda vi-
tória taubateana na com-
petição:
“Hoje foi mais um jogo 
importante para nos dar a 
consistência coletiva. Sa-
camos bem, conseguimos 
impor pressão no adversá-
rio e neutralizar os pontos 
fortes deles. Acho que es-
tamos no caminho certo, o 
time vem crescendo, e es-
sas duas partidas que ven-
cemos pela Superliga fo-
ram importantes para nos 
dar essa confiança, já que 
daqui para frente sempre 
pegaremos adversários 
cada vezx mais duros.”, 
comentou Lucarelli.
Próximo jogo: O EMS 
Taubaté Funvic volta a jo-
gar na próxima quarta-fei-
ra, 20/11, às 19h30 contra 
o Pacaembu/Vôlei Ribei-
rão (SP), fora de casa. O 
jogo será válido pela 3ª 
rodada da Superliga.
Classificação da Superliga 
masculina: http://superli-
ga.cbv.com.br/classifica-
cao-masculino.
SERVIÇO
Superliga masculina de 
Vôlei 2019/2020
1ª Fase / 2ª Rodada
EMS Taubaté Funvic 3x0 
Ponta Grossa Vôlei (PR)

vieram de Cuiabá, Mato 
Grosso, para participar 
das aulas.
“O curso oferece um pa-
norama completo, des-
de dados básicos aos 
mais avançados, numa                        
linguagem de fácil com-
preensão. 
Os educadores são de ex-
celência e fui atraído pela 
seriedade e renome no 
mercado”, contou Rafael 
Olair Fagundes, aluno da 
71ª turma.
Serviço:
Curso Bolsa de Valo-
res - PRO TM - Pro Tra-
ding Masterclass - Money 
School
Dias: 23, 24 e 25 de no-
vembro.
Horário:  a partir das 9h.
Informações/Inscrições 
Abertas: (12)3322-8916. 
http://moneyschool.com.
br/agenda/
Curso Bolsa de Valores - 
STI - Stock Trading Inten-
sive - Money School
Dias: 07 e 08 de dezem-
bro.
Horário: a partir das 9h.
Informações/Inscrições 
Abertas: (12)3322-8916. 
http://moneyschool.com.
br/agenda/
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Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que geralmente aparece junto com gripes e res-
friados é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem 
nada a ver com um delicioso sorvete, pelo contrário. Se a irritação da 
garganta estiver incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que 
ajuda a aliviar a dor.
*** 
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das ver-
sões é que o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo 
tem uma crença a respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição 
norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas lágrimas que 
fossem necessárias para dispersar o sal derramado, já os antigos alemães, 
franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estava as-
sociado a manifestação do demônio. Estes últimos criaram um costume 
de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o 
diabo nos olhos.

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 relacio-
namento 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 tapeça-
ria 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

Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
Contenta-se com seu estado quem vive sossegado.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
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EXPEDIENTE

Novelis é reconhecida
por suas boas práticas

em sustentabilidade

A Novelis, líder mundial 
em laminados e recicla-
gem de alumínio, foi re-
conhecida pelo sexto ano 
como uma das empresas 
mais sustentáveis do País 
pelo Guia Exame de Sus-
tentabilidade. A Novelis 
foi destaque na categoria 
Mineração, Siderurgia e 
Metalurgia e teve destaca-
das suas boas práticas em 
reciclagem e alta presença 
de mulheres em cargos de 
liderança e seu engaja-
mento com questões rela-
cionados à diversidade e 
inclusão social.
O processo de reciclagem 
da empresa permite que 
mais de 60% das latas de 
alumínio do país retornem 
como matéria-prima para 
produção de chapas para 
latas, tornando tangível o 
conceito de economia cir-
cular. Com isso, a Novelis 

tem proporcionado uma 
gestão mais eficiente, com 
menor impacto ambiental, 
além de contribuir para 
que o Brasil seja um dos 
líderes mundiais na reci-
clagem de latas de alumí-
nio, com índice de 97,3%. 
Atualmente, a companhia 
conta com onze centros 
de coleta espalhados pelo 
país e realiza apoio à ges-
tão de 21 cooperativas de 
materiais recicláveis.
“É muito gratificante ter o 
reconhecimento por nos-
sas boas práticas. Na No-
velis, a economia circular 
é nossa estratégia de negó-
cio e a reciclagem é a espi-
nha dorsal da companhia, 
favorecendo a cadeia pro-
dutiva”, diz Eunice Lima, 
diretora de Comunicação 
e Relações Governamen-
tais da Novelis América 
do Sul.

A empresa também foi 
mencionada por suas prá-
ticas em relação a assun-
tos sobre diversidade e 
inclusão social. No mo-
mento, a Novelis tem 38% 
de mulheres em posições 
de diretoria, 27% em car-
gos de liderança e a meta 
de aumentar a inclusão de 
pessoas negras na força de 
trabalho. O trabalho é pau-
tado pelo IguAl, programa 
de diversidade Novelis, 
que conta com o engaja-
mento da alta liderança, 
metas e grupos de afinida-
de.
“Nosso objetivo é que a 
diversidade seja uma cau-
sa que permeie a organiza-
ção. Temos a meta de con-
tratar 30% de estagiários 
afrodescendentes, assim 
como elevar a presença de 
negros em cargos de coor-
denação.”, afirma Eunice.

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

Livro D-25, FLS. nº 126, Termo nº 7120
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE DONIZETE RODRIGUES e JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Campos do Jordão-SP, nascido em 19 de junho de 1977, de profissão pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domici-
liado na Rua Um, nº 41, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO DONIZETE RODRIGUES, 
de 61 anos, natural de Santo Antônio do Pinhal/SP, nascido na data de 10 de agosto de 1958 e de MARIA APARECIDA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES, de 58 anos, natural de Santo Antônio do Pinhal/SP, nascida na data de 17 de dezembro de 1960, 
residentes e domiciliados em Santo Antônio do Pinhal/SP. Ela é natural de Pereiro-CE, nascida em 14 de dezembro de 1985, 
de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO 
VALENTINS CAVALCANTE, de 71 anos, natural de Ererê/CE, nascido na data de 06 de junho de 1948 e de MARIA DO 
SOCORRO DE FREITAS, de 72 anos, natural de Apodi/RN, nascida na data de 10 de junho de 1947, residentes e domicilia-
dos 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. 

Livro D-25, FLS. nº 125, Termo nº 7119
Faço saber que pretendem se casar PEDRO GABRIEL VIEIRA MARQUES e GISELE IARA DE OLIVEIRA VAZ, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
São Paulo-SP, nascido em 19 de outubro de 1987, de profissão professor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Avenida Vitória Régia, nº 99, Residencial Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de OSCAR BERNARDINO 
VIEIRA MARQUES, de 58 anos, natural de Goiânia/GO, nascido na data de 18 de maio de 1961 e de ANDREA SABIO 
VIEIRA MARQUES, de 54 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 04 de novembro de 1965, residentes e domi-
ciliados em Itaquaquecetuba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 09 de junho de 1982, de profissão professora, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANIBAL VAZ, falecido em Taubaté/
SP na data de 14 de novembro de 1982 e de AMBROZINA DE OLIVEIRA VAZ, de 75 anos, natural de Ubatuba/SP, nascida 
na data de 10 de março de 1944, 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.
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PAT de Jacareí abre processo seletivo de estágio
para jovens do ensino médio

Acreditando na capacita-
ção profissional de jovens 

e adolescentes, o Posto 
de Atendimento ao Tra-

balhador- PAT de Jacareí, 
em parceria com o Centro 

de Integração Empresa-
-Escola (CIEE), abriu um 
processo seletivo para es-
tágios em diversas áreas 
de atuação. As inscrições 
já podem ser feitas e esta-
rão abertas até a próxima 
terça-feira (19).
Serão 20 vagas disponí-
veis para jovens que te-
nham 16, 17 ou 18 anos 
completos em 2020. Os 
requisitos são estudar de 
manhã ou à noite, estar 
cursando o 2º ou 3º ano do 
ensino médio, residir em 
Jacareí, ser cadastrado no 
PAT e possuir Carteira de 
Trabalho.
A bolsa-auxílio será de R$ 

350,00, mais vale trans-
porte de R$ 180,00. A jor-
nada de trabalho será de 
quatro horas por dia, de 
segunda a sexta-feira.
Leandro Fogaça, diretor 
de Trabalho e Renda de 
Jacareí reforça o compro-
misso do PAT com a pro-
fissionalização de jovens 
e adolescentes. “O estágio 
é uma oportunidade im-
portante para quem está 
no ensino médio, não tem 
experiência profissional e 
deseja ingressar no merca-
do de trabalho. A parceria 
com o CIEE é mais uma 
frente de atuação em con-
junto, democratizando as 

oportunidades e oferecen-
do caminhos profissionali-
zantes”, conclui.
Para se cadastrar, o jovem 
precisa ir até o PAT - na 
Rua Barão de Jacareí, 839, 
Centro - com os seguintes 
documentos em mãos: RG 
e CPF, Carteira de Traba-
lho, Nº de PIS, compro-
vante de endereço e de 
escolaridade e cursos.  O 
processo seletivo será nos 
dia 18 e 20 de novembro, 
também no PAT.
Vale destacar que, os can-
didatos que não tiveram 
Carteira de Trabalho ou 
perfil no CIEE poderão re-
alizar nos dias da seleção.
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Operação com bafômetro 
inibe consumo de

álcool por motorista
Uma operação especial 
de fiscalização com o uso 
de bafômetro mobilizou 
equipes da Prefeitura, Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF), Polícia Militar, 
Polícia Civil, Detran e 
Corpo de Bombeiros nes-
te sábado (16) na saída da 
Via Dutra para o Jardim 
Limoeiro, na região oeste 
da cidade.
Com o apoio da CCR 
Nova Dutra, a ação pre-
ventiva teve o objetivo de 
inibir a ingestão de bebida 
alcóolica por motoristas 
e foi realizada nas saídas 
próximas de uma festa 

universitária no bairro do 
Limoeiro.  A operação 
teve início na quinta-feira 
(14) e ocorreu em dois ho-
rários, entre às 16h e 21h e 
das 2h às 8h.
A motorista Daniela Cris-
tine Alves dos Santos, de 
Jacareí, passou pela blitz, 
fez o teste do bafômetro e 
aprovou a iniciativa. “Eu 
levei um susto, mas achei 
bacana porque previne 
acidentes”, afirmou.
O motorista Cesar Lou-
renço, de São José dos 
Campos, também aprovou 
a ação. “Tem que fiscali-
zar mesmo. É válido. Pas-

sei ontem aqui e também 
fui parado para fazer o tes-
te”, disse.
Além da blitz, foi montada 
uma operação de trânsito 
para garantir a circulação 
organizada de veículos. 
Ao todo, 20 agentes da 
mobilidade atuaram em 
cada dia do evento. A re-
gião também foi sinali-
zada para orientação dos 
motoristas. 
Em setembro, uma ope-
ração semelhante foi feita 
durante um evento musi-
cal e 95,8% dos motoristas 
abordados passaram pelo 
teste do bafômetro.
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Taubaté inicia 2ª fase de
vacinação contra o sarampo

“Campanha Fique
Sabendo 2019” reforça

prevenção contra ISTs/Aids

Prefeitura de Taubaté
altera data para entrega

do Mirante do Itaim

CPIC promove aulas
gratuitas de yoga em Pinda

Taubaté iniciou, a segunda 
fase da Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
o Sarampo. Desta vez, o 
público alvo é a popula-
ção adulta. Não vacinada 
na faixa etária de 20 a 29 
anos de idade. O dia “D” 
(sábado) de mobilização 
nacional será em 30 de 
novembro. Neste dia, as 
doses serão aplicadas nas 
UBS Mais Mourisco, Fa-
zendinha e Independência 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté inicia, a “Campa-
nha Fique Sabendo 2019”. 
A campanha segue até o 
dia 1 de dezembro e re-
força os cuidados para a 
prevenção de Infecções 
Sexualmente Transmissí-
veis (ISTs) e Aids.
Durante a campanha, a po-
pulação vai receber infor-
mações e orientação sobre 
as doenças, além de poder 
realizar testes rápidos para 
detecção do vírus.
As atividades acontecem 
no Ambulatório Munici-
pal de Infectologia (AMI), 
40 unidades da Rede de 
Atenção Básica, Centro 
Pop, Consultório na Rua, 
Taubaté Shopping, Pou-
patempo, praça da Eletro, 
praça Santa Terezinha e 
Casa de apoio Mulher e 
vida.
Entre as ISTs, por exem-
plo, um dos principais fo-
cos de combate é a sífilis, 
cujo registro indica queda. 
Foram registrados de ja-
neiro a outubro de 2018 
um total de 310 casos de 
sífilis contra 248 regis-
tros no mesmo período de 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura, da Prefeitura de 
Taubaté, informa que a ce-
rimônia de entrega da re-
vitalização do Mirante do 
Parque Natural Municipal 
do Vale do Itaim foi trans-
ferida para quarta-feira, 
dia 20 de novembro, às 
15h.
O evento seria nessa quin-
ta-feira, dia 14 de no-
vembro, mas teve que ser 
adiado por conta do mau 
tempo.
O local foi revitalizado 
com o conserto do eleva-
dor, reparos na estrutura, 
pintura e o mirante que 
possui cerca de 15m será 
entregue a população e de-
verá ser visitado mediante 
agendamento. Do último 

Fortalecimento, flexibili-
dade, concentração. Esses 
são alguns dos benefícios 
proporcionados pela prá-
tica da yoga e, agora, eles 
estão ao alcance de mais 
pessoas. O Cpic (Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares) da Se-
cretaria de Saúde da Pre-
feitura realiza, todas as 
terças-feiras aulas gratui-
tas de yoga.
As aulas, na terça-feira, 
são das 8h30 às 9h30, com 

das 8h às 17h. Nos demais 
dias, as doses contra o sa-
rampo estão disponíveis 
em todas as unidades de 
saúde que dispõem de 
salas de vacinação em 
Taubaté, conforme os dias 
e horários específicos de 
cada uma delas. A rela-
ção das unidades pode ser 
conferida pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
unidadesdesaude/. A se-
gunda fase da campanha 

2019.
Os casos de HIV/Aids 
também apresentaram ex-
pressiva redução. Foram 
90 casos de janeiro a outu-
bro de 2018 contra 46 re-
gistros no mesmo período 
deste ano.
Referência
Em Taubaté, o AMI é o 
serviço de referência para 
o atendimento de HIV/
AIDS e outras ISTs, além 
de hanseníase, tuberculose 
e hepatites virais.
Os serviços ambulatoriais 
de saúde realizam ações 
de assistência, prevenção 
e tratamento às pessoas 
portadoras do vírus HIV 
ou AIDS.
O objetivo destes serviços 
é prestar um atendimento 
integral e de qualidade aos 
usuários, por meio de uma 
equipe de profissionais 
de saúde composta por 
médicos, psicólogos, en-
fermeiros, farmacêuticos, 
nutricionistas, assistentes 
sociais, educadores e, atu-
almente, serviço odonto-
lógico, entre outros.
Algumas das atividades 
principais são: atendimen-

piso, o visitante tem uma 
vista de 360º da cidade de 
Taubaté, as serras do Mar 
e da Mantiqueira, o bioma 
da Mata Atlântica (Pal-
meiras, Bromélias, Begô-
nias, Jequitibá Rosa, or-
quídeas) e exemplares do 
Cerrado (Buriti, Cajueiro 
do Campo, Canela-de-E-
ma, Sucupira, Ipê Amare-
lo, entre outros). Em re-
lação a fauna, podem ser 
observadas grande varie-
dade de aves no local, com 
destaque para o Tico-Tico 
do Campo, Bico de Lacre, 
Sabiás, Andorinhas e João 
de Barro.
O evento de entrega con-
tará com intervenções ar-
tísticas promovidas pela 
Secretaria de Turismo e 

a instrutora Maria Celeste, 
e também durante a tar-
de, das 15h30 às 16h30, 
com a instrutora Leonor. 
De acordo com os orga-
nizadores, as aulas têm 
feito grande sucesso, pois 
cada aluno faz as postu-
ras dentro de seu limite e 
consegue, a cada dia, mais 
evolução em seus movi-
mentos, refletindo em uma 
vida mais saudável e sem 
dores. A coordenadora do 
Cpic, Ticianna Gama San-

termina no dia 30.
Casos
Taubaté soma atualmente 
24 casos confirmados de 
sarampo. O caso mais re-
cente é de uma menina de 
1 ano de idade moradora 
do bairro Santa Terezinha. 
Ela passa bem. Foram rea-
lizadas ações de bloqueio 
vacinal no entorno do 
bairro. Outros 17 casos es-
tão em análise e 53 casos 
foram descartados.

tos às IST/Aids, cuidados 
de enfermagem, atendi-
mento psicológico, fisio-
terapêutico, ginecológico, 
pediátrico, odontológi-
co, terapia ocupacional, 
orientações farmacêuticas, 
controle e distribuição de 
TARV (antirretrovirais), 
realização de exames de 
monitoramento, distri-
buição de insumos de 
prevenção (preservativos 
masculino/feminino e gel 
lubrificante).
O AMI fica na rua Vicente 
da Costa Braga, 51, Cen-
tro
Programação extra da 
“Campanha Fique Saben-
do 2019”
Ações Extra Muro:
18/11 – Centro POP – Rua 
Vicente Santoro, s/nº – 
Areão – 8h às 11h30
22/11 – Praça da Eletro 
– Praça Monsenhor Silva 
Barros, s/nº Centro – 8h às 
11h30
26/11 – Pça. Santa Terezi-
nha – 8h às 11h30
28/11 – Taubaté Shopping 
– 14h às 21h
30/11 – Poupatempo – 9h 
as 12h

Cultura.
O Parque Natural Mu-
nicipal do Vale do Itaim 
foi inaugurado em 2004 e 
possui uma área de 208 al-
queires, localizada entre o 
bairro Parque Três Marias 
e o Comando de Aviação 
do Exército. 
O local oferece opções de 
lazer como o Mirante, uma 
estrada férrea, uma réplica 
da casa de Monteiro Loba-
to, teatro para 144 pesso-
as, brinquedoteca, maior 
pista pública coberta da 
América Latina de espor-
tes radicais e o Rancho do 
Tropeiro.
O Mirante do Itaim fica na 
Avenida Prof. Gentil de 
Camargo, s/nº, bairro Jar-
dim Sandra Maria.

tana, destacou que a yoga 
trabalha as emoções, e co-
labora para que as pessoas 
possam agir conforme os 
pensamentos e sentimen-
tos, pois permite um re-
laxamento profundo, con-
centração, tranqüilidade, 
fortalecimento do corpo 
físico e desenvolvimento 
da flexibilidade.
Para participar, basta ir ao 
Cpic, que fica na rua Dr. 
José Luiz Cembranelli, 
1.005, Parque das Nações.


