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A GAzetA dos Municípios

Visitação na Flit 2019
supera 4.670 estudantes

Taubaté comemora 30 
anos do Projeto Conviver

Escolas municipais de Taubaté
aderem ao Setembro Verde da Luta 

das Pessoas com Deficiência

4.672 estudantes de esco-
las particulares e da rede 
pública passaram pela 
avenida do Povo para vi-
sitar a Feira de Literatura 
Infantil de Taubaté (Flit).
O recorde de visitação foi 
registrado na manhã de 
quarta-feira, dia 18 de se-
tembro, com uma plateia 
de 804 estudantes.
Já no período da noite, 
104 jovens estiveram pre-
sentes para prestigiar a fi-
nal do projeto “Soletrando 
para a Vida”. 
A atividade foi desenvol-
vida nas salas de estudos 
das unidades escolares no 
início deste semestre. O 
grande vencedor da noite 
foi o aluno Yudi Cainã de 
Vasconcellos Tanigava, do 
6º ano da EMEIEF Cône-
go Benedito Augusto Cor-
rêa.
Desde o início da Flit 
2019, na última segunda-
-feira, dia 16 de setembro, 
as oficinas de livros dispo-
nibilizadas para o público 
também já receberam 384 
alunos.
A expectativa da organiza-
ção é de que o movimento 
até o encerramento da fei-
ra no próximo domingo, 
dia 22 de setembro, supere 
a previsão inicial de 5.842 
estudantes.
O projeto da Flit 2019 é 
promovido por meio do 
Proac (Programa de Ação 
Cultural), via Secretaria de 
Cultura de Estado. Criada 
e executada pela Prefeitu-
ra de Taubaté, a feira este 
ano tem a empresa ADV 
Produções como curado-

Entre os dias 26 de setem-
bro e 3 de outubro, Taubaté 
recebe atividades voltadas 
aos idosos pela Secretaria 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social. A abertura 
da Semana do Idoso cele-
bra os 30 anos do projeto 
Conviver e acontece no 
dia 26, às 14h, no Teatro 
Metrópole.
Já no dia 27 acontece o II 
Fórum Consciente ao En-
velhecimento com o tema 
“Viver Bem e Bem e Vi-
ver”. O encontro acontece 
na comunidade Bom Pas-
tor, na rua José Vicente 
de Barros, 765, no Parque 
Santo Antônio.
O tradicional desfile de 
fantasia de material reci-
clado acontece em 1º de 
outubro, às 14h, no audi-
tório do Sedes. E, no dia 
2, às 14h, no mesmo local, 
acontece um baile à fanta-
sia com o tema “Brega e 
Feliz”, com traje temático 
obrigatório. O Sedes fica à 

As 122 escolas munici-
pais de Taubaté aderem ao 
Setembro Verde, mês de 
conscientização da Luta 
das Pessoas com Defici-
ência e promovem de 23 
a 27 de setembro ações 
inclusivas no ambien-
te escolar. Desde 1982, a 
data de 21 de setembro é 
considerada Dia Nacional 
de Luta das Pessoas com 
Deficiências. Por isso, a 
Secretaria de Educação, 
por meio do Núcleo de 
Atendimento Educacional 
Especializado (Nape), de-
senvolve junto às unida-
des escolares uma semana 

ra, ficando a coordenação 
geral a cargo da produtora 
cultural Amália De Vin-
cenzo. A Flit 2019 conta 
com o patrocínio oficial 
das empresas Usiminas e 
EDP São Paulo. Além dos 
patrocinadores, a Flit tam-
bém conta com o apoio da 
CBL (Câmara Brasileira 
do Livro), ABC Transpor-
tes, CCR Nova Dutra, Net 
e Oscar Calçados.
A programação completa 
você confere abaixo.
SÁBADO | 21/09
9h – Integrarte Dança 
apresenta: “Integrarte 
Dança histórias da biblio-
teca de Dona Benta”
10h – Orquestra Sinfônica 
de Taubaté – Osita
10h30 – Lançamento do 
livro “Cuidando de você”, 
da autora Bia Hüne
11h30 – Mesa redonda: 
“Os diálogos de Lobato: 
da criança ao adulto”
13h – Teatro “E assim nas-
ceu Visconde”, com a Tur-
ma do Itaim
14h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
14h40 – Teatro “Os Sal-
timbancos”, com a trupe 
Contos e Fuxicos
15h45 – Tarde de autó-
grafos e pocket show com 
Nicholas Torres, o Jaime 
Palilo do Carrossel
17h30 – Concurso de Cos-
play
18h30 – Famuta (Fanfarra 
Municipal de Taubaté)
20h – Show com Rafinha 
Acústico e Banda
DOMINGO | 22/09
10h – Contação de história 

avenida Amador Bueno da 
Veiga, s/nº, no Jardim Ana 
Rosa.
O encerramento das ativi-
dades é no dia 3 de outu-
bro, com uma apresenta-
ção do desfile de material 
reciclado, às 15h, no Via 
Vale Garden Shopping, 
na avenida Dom Pedro I, 
7181, no residencial Esto-
ril.
Os idosos que frequentam 
o Centro Dia do Idoso (se-
midependentes que pas-
sam o dia no equipamen-
to) também participarão 
das atividades da Semana.
Aniversário
O projeto Conviver  foi 
idealizado em 1989 com o 
intuito de ofertar à pessoa 
idosa momentos de lazer, 
convivência e integração 
social. 
No início do funciona-
mento, o projeto atendia 
apenas dois grupos. Hoje 
já são 26 grupos seto-
riais, referenciados pelas 

de conscientização para a 
necessidade e importância 
da acessibilidade e respei-
to às pessoas com defici-
ência.
Os objetivos das ações in-
clusivas são: refletir sobre 
questões de acessibilidade 
e de ações inclusivas; de-
senvolver ações de inclu-
são para alunos, em que 
eles se mostrem protago-
nistas no processo esco-
lar; estimular o potencial 
dos alunos de forma que 
efetivem suas ações e par-
ticipações no ambiente es-
colar; promover a reflexão 
sobre a inclusão em diver-

com os idosos do Projeto 
Conviver
11h – Balé da Cidade 
apresenta a peça “Pedro e 
o Lobo”
13h – Rua de Lazer
14h – Teatro “Visconde… 
esconde”, com a Turma do 
Sítio
15h – Contação de história 
“o nascimento de Viscon-
de”, com Fabricando Arte
16h – Show com Mundo 
de Kaboo
17h – Teatro “João e Ma-
ria” com a trupe Contos e 
Fuxicos
19h – Show de encerra-
mento com Trem da Ale-
gria
OFICINAS E EXPOSI-
ÇÕES
De segunda a sexta-feira
9h às 11h | 14h às 17h: 
Exposição – Trabalho dos 
alunos do Integral
9h às 12h | 14h às 17h: 
Oficina literária – Criação 
de livros
9h às 11h | 14h às 17h: 
Oficina – Slime
11h e 15h: Oficina – Ori-
gami
9h às 13h | 14h às 18h: 
Oficina – Tecnologia
10h às 16h: Oficina – Arte 
e Design
Sábado e Domingo
9h às 12h | 14h às 17h: 
Oficina literária – Criação 
de livros
9h às 11h | 14h às 17h: 
Oficina – Slime
11h e 15h: Oficina – Ori-
gami
9h às 13h | 14h às 18h: 
Oficina – Tecnologia
10h às 16h: Oficina – Arte 
e Design

cinco unidades do Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social (Cras), 
com             atendimento 
semanal de 1.500 idosos e 
1.100 nas atividades cen-
tralizadas no Centro de                    
Convivência do Idoso da 
Vila Marli.
Os grupos promovem 
ações e atividades volta-
das às áreas de cultura, 
recreativa, integrativa, 
física, promoção huma-
na, assistencial, saúde e 
educativa, visando a inte-
gração e participação do 
idoso na sociedade, con-
tribuindo para reverter a 
imagem cultural do enve-
lhecimento.
No Centro de Convivên-
cia do Idoso, as atividades 
incluem hidroginástica, 
ginástica, alongamento, 
dança de salão, aula de 
informática, coral,  chi 
kung, dança circular, rit-
mos, dança sertaneja, co-
reografia e jogos de mesa.

sos espaços sociais; sen-
sibilizar quanto ao lugar 
do outro e no que se pode 
prestar auxílio.
Serão exibidos filmes, 
apresentação do grupo de 
capoeira do Madre Cecí-
lia, elaboração de carta-
zes, painéis, realização da 
“balada inclusiva”, ofici-
nas, rodas de conversa, 
jogos adaptados, criação 
de sala sensorial, café com 
os professores, contação 
de histórias, culinária, ex-
posição audiovisual, cor-
redor tátil, caminhada e 
formação para os profes-
sores.
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Miscelânea
Curiosidades

Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias
***  
Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que po-
dem ser contraídas pelo ar ou pelo contado direto entre as pessoas. Até 
hoje, nenhum estudo comprovou que seres humanos submetidos às baixas 
temperaturas correm mais riscos de contrair essas doenças. Esse mito pode 
ser explicado porque, em dias mais frios, as pessoas passam mais tempo 
aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita a contaminação. Além 
disso, alguns tipos de vírus da gripe, se multiplicam mais no inverno.    

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um 
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais cons-
truíram o Titanic. 

Pensamentos, provérbios e citações

Um coração sem mácula dificilmente de assusta.
Se não fosse pelo ultimo minuto, muita coisa ficaria sem fazer.
Onde existe vontade, existem meios.
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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.

Solicitamos que o Sr. Vagner Lopes de Medeiros, portador da CTPS nº 42294, Série 023-SP, fun-
cionário da empresa Requena de França Construções LTDA-ME, CNPJ 13.859.037/0001-11, Av. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 350 sala 222 Taubaté-SP CEP: 12010-600, a comparecer ao nosso 
Departamento Pessoal no prazo de 72 horas. Esgotado esse prazo , o caso será incurso na letra “i” 
do artigo 482 da CLT, configurando abandono de emprego, o que importará em seu desligamento 
dessa empresa.

Taubaté 23 de setembro de 2019

Solicitamos que o Sr. Fernando de Sena, portador da CTPS nº 53571, Série 251-SP, funcionário da 
empresa Requena de França Construções LTDA-ME, CNPJ 13.859.037/0001-11, Av. Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, 350 sala 222 Taubaté-SP CEP: 12010-600, a comparecer ao nosso Departamen-
to Pessoal no prazo de 72 horas. Esgotado esse prazo , o caso será incurso na letra “i” do artigo 482 
da CLT, configurando abandono de emprego, o que importará em seu desligamento dessa empresa.

Taubaté 23 de setembro de 2019

Escola municipal de 
Taubaté comemora

Jubileu de Diamante

A EMEFM Prof. José Eze-
quiel de Souza comemora, 
o Jubileu de Diamante.
O evento homenageia alu-
nos, ex-alunos e pessoas 
que fizeram parte dos 60 
anos da escola por meio 
de vídeo e apresentações 
artísticas que irão repre-
sentar as décadas desde a 
sua criação em 1959.
O Ezequiel foi a primeira 
unidade municipal a fazer 
o atendimento a alunos do 
ensino médio.  E como a 
concorrência por vagas é 
muito grande, são classi-
ficados para ingresso na 
escola os alunos matricu-
lados no 9º ano das esco-
las da Rede Municipal de 

Ensino. Para 2020, serão 
ofertadas 245 vagas.
Desde a sua fundação, a 
escola coleciona casos de 
sucesso de seus alunos e 
ex-alunos, como títulos 
em olimpíadas de mate-
mática, ingressos na esco-
la da Embraer e aprovados 
em vestibulares de todo o 
país.
Para celebrar a data, os 
1.970 alunos participaram 
de diversas atividades ao 
longo do ano. Foi desen-
volvida uma campanha 
solidária para doação de 
sangue com 880 doado-
res estimulados pelos alu-
nos. Com base em dados 
socioeconômicos e desi-

gualdade social, os alunos 
arrecadaram 58 cestas bá-
sicas que foram doadas a 
entidades assistenciais do 
município. Também foram 
realizadas pesquisas do-
cumentais e fotográficas 
sobre a história da escola 
com a montagem de mu-
rais, além de um concurso 
de desenho para a confec-
ção de uma bandeira  cria-
da por uma aluna de 13 
anos e um vídeo narrado 
pelo radialista ex-aluno 
Renato Feres Jr.
A EMEFM Prof. José 
Ezequiel de Souza fica à 
rua Prof. Nelson Freire 
Campelo, 282 no Jardim 
Eulália.
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Agentes da zona azul de 
Taubaté orientam usuários 

em novos locais

Secretaria de Educação de 
Taubaté convoca para

educação infantil

Prefeituras coletam
pilhas e baterias

Agentes da zona azul de 
Taubaté ampliaram suas 
atividades e começaram 
a orientar os usuários em 
diversos pontos da cidade. 
O objetivo da campanha 
educativa é explicar e ins-
truir os motoristas, desde 
como comprar e pagar o 
tíquete até esclarecer as 
regras de utilização das 
vagas.
Os 12 monitores dispo-
nibilizados pela empresa 
Estapar, responsável pelo 
serviço de estacionamen-
to rotativo na cidade, vão 
circular por diversos en-
dereços até o dia 4 de ou-
tubro. Quando começar a 
1ª etapa, em 7 de outubro, 
o sistema contará com 24 
terminais sustentáveis que 
funcionarão com o uso de 
energia solar. Serão 1.131 
vagas para carros, 62 va-
gas para idosos, 32 vagas 
para PCD, 489 vagas para 
motocicletas e 47 vagas 
para carga e descarga.
Confira as datas e locais 
onde estarão os agentes de 
orientação:
23/09 e 30/09: rua Juca 
Esteves, av. Desembarga-
dor Paulo O. Costa, rua 
Barão de Jambeiro, rua 
Cônego de Almeida, av. 
Cel. Augusto Monteiro, 
rua Irmã Margarida, rua 
Urbano Figueira e rua XV 
de Novembro.
24/09 e 01/10: praça Mon-
senhor Silva Barros, rua 
Duque de Caxias, pra-

A Secretaria de Educação 
de Taubaté convoca os 
responsáveis por crianças 
que possuem os nomes 
inscritos na lista de espera 
da educação infantil para 
efetivação de matrícula 
entre os dias 23 de setem-
bro e 3 de outubro. Nessa 
convocação, foram cha-
madas 78 crianças para 
os níveis berçário (37), 
maternal I (30) e maternal 
II (11). A lista de convo-
cação está disponível em 
http://www.taubate.sp.
gov.br/infantil/ e as matrí-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, em par-
ceria com outros municí-
pios da RMVale coletaram 
1.750 quilos de pilhas e 
baterias desde maio em 
campanha para estimular 
o descarte correto desses 
materiais.
Essa campanha rendeu no 
ano passado um total de 
807,1 quilos. A contribui-
ção de Taubaté foi de 235 
quilos este ano e de 319 
quilos em 2018. A ação 
intermunicipal é estimula-
da pelas ações e diretivas 
propostas pelo Programa 
Município Verde Azul, 
visando a conscientização 
da população e a conser-
vação da qualidade am-

ça Dr. Paula Toledo, rua 
Newton C. Leal Barros, 
rua Jacques Felix, rua Ma-
riano Moreira e travessa 
do Rafael.
25/09 e 02/10: rua do Cor-
rêa, travessa Vera Cruz, 
rua Dona Chiquinha de 
Matos, rua Conselheiro 
Moreira de Barros, rua Dr 
Rebouças de Carvalho, 
praça Dr. Euzébio da C. 
Leal, rua Dr. Afonso Mo-
reira e rua São José.
26/09 e 03/10: rua Dr. Sil-
va Barros, rua Dr. Jorge 
Winther, rua Cel. Gomes 
Nogueira, rua Eng. Fer-
nando de Matos, rua Sa-
cramento, rua Dr. Emilio 
Winther, praça Barão do 
Rio Branco e praça Dr. 
Monteiro.
20/09, 27/09 e 04/10: rua 
Anizio Ortiz Monteiro, 
Pq. Dr. Barbosa de Oli-
veira, rua Barão da Pedra 
Negra, rua Monsenhor 
Siqueira, rua Francisco 
de Barros, rua Quatro de 
Março e rua Olavo Bilac.
VALORES E FORMAS 
DE PAGAMENTOS
As tarifas para carro serão 
de R$1 (30 min); R$2 (60 
min); R$4 (120 min). Já 
para motos serão R$0,50 
(30 min); R$1 (60 min); 
R$2 (120 min).
Os idosos e portadores 
de necessidades especiais 
têm direito à gratuidade 
desde que estacionados 
nas vagas específicas. Não 
existe impedimento de uso 

culas devem ser realizadas 
na sede da secretaria, que 
fica à praça Oito de Maio, 
17 no centro.
Para os interessados em 
ingressar na Rede Mu-
nicipal de Ensino, a pre-
feitura reforça que: para 
crianças de três anos e 
oito meses a cinco anos e 
sete meses e para o Ensino 
Fundamental a realização 
da matrícula é imediata. 
Basta o responsável soli-
citar a vaga na Secretaria 
de Educação. Somente há 
necessidade de inscrição 

biental na região.
As pilhas e baterias, quan-
do descartadas de forma 
errada, passam por defor-
mações na cápsula que as 
envolvem. 
Amassam, estouram e dei-
xam vazar o líquido tóxico 
de seus interiores. 
Esse líquido que se acu-
mula na natureza repre-
senta o lixo não biode-
gradável, ou seja, não se 
decompõe com o passar 
dos anos. A contaminação 
envolve o solo e lençóis 
freáticos, prejudicando a 
agricultura e a hidrografia. 
Por todas essas causas, 
as pilhas e baterias não 
devem e não podem ser 
descartadas como lixo co-
mum.

das demais vagas, porém, 
para utilização, devem 
efetuar o registro e paga-
mento das tarifas, assim 
como os demais usuários.
Os motoristas poderão 
efetuar o pagamento da 
Zona Azul pelo aplicativo 
chamado Vaga Inteligente, 
disponível gratuitamen-
te nas versões Android e 
iOS, que tem como for-
ma de pagamento cartão 
de crédito e boleto. Outra 
forma de pagamento do 
estacionamento rotativo 
é pelo terminal de auto-
atendimento, que aceita 
cartões de débito e crédi-
to, cartões recarregáveis e 
moedas.
Além disso, o usuário po-
derá realizar o pagamento 
com as agentes da con-
cessionária que aceitarão 
cartões de débito e crédito 
nos pontos de venda fixo 
junto ao comércio local.
Os motoristas terão o tem-
po máximo de dez minu-
tos para pagar pelo uso da 
vaga. Após esse período, 
serão notificados com o 
Aviso para Pagamento de 
Tarifa, e poderão regulari-
zar a situação até o final do 
expediente do mesmo dia, 
com a quitação da Tarifa 
para Pagamento Posterior, 
no valor de 10 horas de es-
tacionamento, nos termi-
nais de autoatendimento, 
na central de atendimento 
ao usuário ou pelo aplica-
tivo.

em lista de espera para as 
crianças de quatro meses a 
três anos e sete meses.
Para realizar a matrícula, é 
necessário apresentar ori-
ginal e cópia dos seguin-
tes documentos: certidão 
de nascimento da criança; 
cartão SIM da criança; 
comprovante de endereço 
atual em nome do respon-
sável e documento com 
foto do responsável. O 
atendimento é de segun-
da, quarta e sexta das 8h 
às 11h e terça e quinta das 
14h às 17h.

Mesmo com o fim da 
campanha nesse mês de 
setembro, pilhas e baterias 
podem ser entregues nos 
14 Pontos de Entrega Vo-
luntária (PEVs) de Tauba-
té, de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 17h e sábados 
das 7h às 12h e na Secreta-
ria de Meio Ambiente que 
fica à rua Itanhaém, 37 no 
Jardim Russi, das 8h às 
17h. O endereço de cada 
PEV está disponível no 
endereço eletrônico http://
www.taubate.sp.gov.br/
pev/
O material já coletado 
será entregue a empresa 
GM&C Soluções em Lo-
gística Reversa e Recicla-
gem LTDA, com sede em 
São José dos Campos.
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Processo seletivo para
estágio na Prefeitura de 
Pinda é neste domingo

Vila São Benedito recebe
audiência pública para

regularização fundiária em Pinda

Neste domingo (22), 
acontece o processo se-
letivo para estagiários na 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. A ação é rea-
lizada em parceria com o 
CIEE (Centro Integração 
Empresa-Escola).
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Administração, a prova 
objetiva para os candi-
datos será aplicada neste 
domingo (22), às 9 horas, 
na Funvic (Fundação Uni-
versitária Vida Cristã) que 
fica na estrada Radialista 
Percy Lacerda, 1.000 – Pi-
nhão do Borba.
Os estudantes interessa-
dos em participar do pro-
cesso seletivo devem ter 
efetuado a inscrição até a 
última segunda-feira (16).  

Os moradores da Vila 
São Benedito são os 
convidados de hon-
ra para a audiência pú-
blica que vai explicar a                                           
regularização fundiária 
que está sendo iniciada no 
bairro. 
A audiência será no Cen-
tro Educacional Esporti-
vo João de Campos “Pai 
João”, na terça-feira (24), 
às 19 horas.
A ação está sendo re-
alizada pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de                          Habitação, 
e faz parte da parceria as-
sinada recentemente com 
a Fundação Itesp. Além da 
Vila                São Benedi-
to, na sequência, as ações 
irão para o Goiabal.
A regularização fundi-
ária permite com que o 
morador regularize toda 

Além de ter no mínimo 16 
anos, estar regularmente 
matriculados nos cursos e 
semestres indicados, resi-
dir em Pindamonhangaba 
e não ter             cum-
prido período de estágio 
equivalente a dois anos na 
Prefeitura. A bolsa auxílio 
mensal corresponde a R$ 
472,44 e R$ 420,42 para 
Ensino Superior e Técnico 
e Médio, respectivamen-
te. É oferecido também o 
auxílio transporte no valor 
de R$30,00 e a cesta bási-
ca.
São diversas vagas para 
estudantes de nível Su-
perior, Técnico e Médio. 
Para o Ensino Superior es-
tão dispostas vagas para: 
administração de empre-
sas, arquitetura e urbanis-

a situação de seu imó-
vel e se torne, de fato, 
proprietário. Essa inicia-
tiva é inédita dentre as 
gestões municipais de                                         
Pindamonhangaba e vai 
beneficiar os moradores, 
pois terão além da segu-
rança jurídica, a valoriza-
ção de seu imóvel.
“Com toda a documenta-
ção regularizada, os mo-
radores terão segurança 
jurídica e a dignidade de 
dizer que são proprietários 
de seus imóveis”, avalia o 
secretário de Habitação, 
Marcelo Martuscelli. “A 
presença da população é 
muito importante para que 
conheçam todos os proce-
dimentos que serão reali-
zados durante o processo 
de regularização no bair-
ro, incluindo entrevistas e 
solicitação de documenta-
ções”.

mo, biologia, jornalismo, 
direito, educação física, 
engenharia ambiental, en-
genharia civil, farmácia, 
fisioterapia, informática 
(sendo válidos os cursos 
de ciência da computação, 
engenharia da computa-
ção, análises de sistemas 
e tecnologia em análise e 
desenvolvimento de siste-
ma), pedagogia, psicolo-
gia, medicina veterinária 
e serviço social. Já para 
o nível técnico os cursos 
válidos são: administra-
ção, farmácia, informáti-
ca, segurança do trabalho, 
técnico em veterinária e 
serviços jurídicos. E para 
o Ensino Médio poderão 
participar do processo alu-
nos do primeiro e segundo 
ano.

“Muitos anos se                               
passaram sem que fos-
se feita a regularização 
fundiária dos imóveis em 
Pinda. 
É um processo trabalhoso, 
que exige toda a dedica-
ção da equipe da Secreta-
ria de Habitação e apoio 
de outras secretarias da 
Prefeitura, e que está sen-
do feito. 
Para nós, é uma questão 
de honra entregar os tí-
tulos de propriedade aos 
moradores, proporcio-
nando também segurança 
jurídica e valorização dos 
imóveis”, afirmou o pre-
feito Dr. Isael Domingues.
O Centro Educacional Es-
portivo “Pai João” fica na 
Rua Guilherme Nicoletti, 
s/nº, Vila São Benedito. A 
entrada é gratuita e é mui-
to importante a presença 
dos moradores do bairro.


