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A GAzetA dos Municípios

Taubaté supera
66,2 mil doses de

vacinas contra influenza

Loja Arte Encanto do
Shopping sorteia brindes

Taubaté abre
concursos públicos

Subprefeitura de Moreira César realiza
manutenção no acesso para Jardim Regina

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que já foram 
aplicadas 66.280 doses da 
vacina contra influenza no 
município desde o início 
da campanha em 10 de 
abril. Puérperas (mães que 
deram à luz recentemente) 
e professores são os gru-
pos prioritários com maio-
res percentuais de adesão . 
Em números absolutos, os 
idosos permanecem como 
grupo com maior quanti-
tativo de doses aplicadas.
A campanha segue até o 
dia 31 de maio. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
junto à Vigilância Epide-

A loja Arte Encanto, do 
Fundo Social de Solida-
riedade, está com novida-
de: o sorteio de brindes 
mensal. Para participar do 
sorteio, basta adquirir um 
produto da loja que fica 
localizada no Shopping 
Pátio Pinda.
De acordo com informa-
ções do Fundo Social de 
Solidariedade, durante to-
dos os meses, na compra 
de qualquer produto da 

A Prefeitura de Taubaté 
está com inscrições aber-
tas para concursos públi-
cos destinados ao preen-
chimento de sete vagas em 
três áreas.
Na área de Saúde, as va-
gas são para médicos 
especialistas, terapeuta 
ocupacional e técnico de 
enfermagem para unidade 
de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). Também 
são oferecidas vagas para 
a Guarda Civil Municipal, 
além de uma oportunidade 
para padeiro.
 Os candidatos podem se 
inscrever pela internet até 
o dia 19 de maio. 
As provas estão previstas 
para o dia 2 de junho. 
A taxa de inscrição                   
varia entre R$ 13,70 e R$ 
15,65.
Os editais 002/2019, 
003/2019 e 004/2019 estão 
disponíveis no link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/.  Informações 
também podem ser obti-
das pelo e-mail contato@
institutoexcelenciapr.com.
br ou pelo telefone (044) 
3026-1016.
Vagas
Guarda Civil Municipal 

A Subprefeitura de Mo-
reira César, com o apoio 
da Secretaria de Obras e 
Planejamento, concluiu na 
última quarta-feira (8), a 
troca do asfalto no trecho 
que dá acesso à Via Dutra, 
no Jardim Regina, km 89.
De acordo com informa-

miológica de Taubaté pelo 
telefone 3629-6232.
Campanha de vacinação 
contra influenza (prévia 
de 10 de abril a 9 de maio)
Total de doses aplicadas: 
66.280
Total de doses para os pú-
blicos alvo com meta de 
cobertura: 50.769 (cober-
tura de 73,67%)
Crianças
Público – 20.254
Doses aplicadas – 13.924
Cobertura – 68,75%
Gestantes
Público – 2.963
Doses aplicadas – 2.011
Cobertura – 67,87%
Puérperas

loja Arte Encanto, o con-
sumidor concorre a uma 
cesta de artesanato dos 
artesãos de Pindamonhan-
gaba.
Novos artesãos podem 
fazer parte da loja Arte 
Encanto – Os artesãos de 
Pindamonhangaba que 
desejam ter seus trabalhos 
expostos na loja Arte En-
canto, no Shopping Pátio 
Pinda, podem procurar o 
Fundo Social com docu-

de 3ª Classe – Masculino
Vagas: 1 masculino e 1 fe-
minino
Salário: R$ 1.458,83
Jornada:  40 horas sema-
nais
Escolaridade/ exigências: 
Ensino Médio Completo; 
CNH Categoria A ou B
Inscrição:  R$ 15,65
Terapeuta Ocupacional
Vaga: 1
Salário: R$ 1.978,67 + 
40% de Adicional de Ní-
vel Universitário (ANU)
Jornada: 30 horas sema-
nais
Escolaridade/ exigências: 
Nível Universitário Com-
patível com o Cargo; Ins-
crição no Órgão de Classe
Inscrição: R$ 15,65
Médico Especialista Neu-
rologia – Adulto
Vaga: 1
Salário: R$ 3.553,80 + 
40% de Adicional de Ní-
vel Universitário
Jornada: 20 horas sema-
nais
Escolaridade/ exigências: 
Nível Universitário com-
patível com o cargo, título 
de Especialista Reconhe-
cido pelo CREMESP; Ins-
crição no Órgão de Classe
Inscrição: R$ 15,65

ções da Subprefeitura, as 
obras tiveram início com 
a retirada do asfalto da-
nificado. O trecho teve a 
base asfáltica substituída 
e os serviços foram con-
cluídos, com a aplicação 
da emulsão e da massa as-
fáltica.

Público – 487
Doses aplicadas –559
Cobertura – 114,7%
Trabalhadores da Saúde
Público – 8.904
Doses aplicadas – 5.611
Cobertura – 63,02%
Idosos
Público – 32.323
Doses aplicadas – 25.288
Cobertura – 78,24%
Professores
Público – 3.977
Doses aplicadas – 3.376
Cobertura – 84,89%
Pacientes com comorbida-
de (sem meta de cobertu-
ra) – 15.087 doses
Policiais (sem meta de co-
bertura) – 424 doses

mentos pessoais e carteira 
da Sutaco para preencher 
as vagas disponíveis.
Já aqueles que já tiveram 
seus trabalhos expostos e 
querem retornar, devem 
comparecer ao Fundo So-
cial com os documentos 
e carteira para regularizar 
a situação cadastral até o 
início de junho. Vale des-
tacar que a escala para a 
loja é feita sempre no pri-
meiro dia do mês.

Médico Especialista – 
Reumatologia
 Vaga: 1
Salário: R$ 3.553,80 + 
40% de Adicional de Ní-
vel Universitário (ANU)
Jornada:  20 horas sema-
nais
Escolaridade/ exigências: 
Nível Universitário Com-
patível com o Cargo; Tí-
tulo de Especialista Reco-
nhecido pelo CREMESP; 
Inscrição no Órgão de 
Classe
Inscrição: R$ 15,65
Técnico de Enfermagem – 
ESF
Vaga: 1
Salário: R$ 1.978,6
Jornada: 40 Horas Sema-
nais
Escolaridade/ exigências: 
Ensino Médio Completo; 
Curso de Técnico de En-
fermagem Completo, re-
conhecido pelo MEC; Ins-
crição no Órgão de Classe
Inscrição: R$ 15,65
Padeiro
Vaga: 1
Salário:  R$ 1.458,83
Jornada:  40 horas sema-
nais
Escolaridade: Ensino Fun-
damental Completo
Inscrição: R$ 13,70

“A conclusão das obras 
traz mais segurança aos 
motoristas e principal-
mente aos moradores da 
região, por conta dos bu-
racos que aumentam os 
índices de acidentes”, des-
taca o subprefeito Nilson 
de Paula.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Cinco motivos para beber água de manhã

1 – Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil 
a absorção de nutrientes.
2 – Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3 – Ajuda a perder peso. Beba 500 mls. de água pela manhã faz seu meta-
bolismo trabalhar 25% mais rápido.
4 – Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando 
numa pele macia e brilhante.
5 – Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções 
diárias e combatendo infecções.
***
A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer 
produziu a fórmula de um produto similar ao salicilato extraído da planta, 
o acetilsalicilato, reconheceu seu valor dando ao produto o nome de Aspi-
rina, derivado do antigo nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes, na Idade 
Média. No século 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Neroli, desco-
briu que o azeite extraído de suas flores e o empregou como perfume. Hoje 
em dia o “azeite de neroli”, como passou a ser chamado, alcança preços 
proibitivos.

Humor

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracias, sem garantias. 
Favor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio, aos cui-
dados de Tião K. Loteiro... Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são ori-
ginais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha adorada avó, 
que o conservou por mais de setenta anos, praticando todos os dias sempre 
as mesmas notas. Nunca tocou bem, mas aquilo era uma alegria pra ela. 
Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde quase metálico, calotas originais, 
com brilho intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma mul-
ta (porque eu queimei todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu 
nunca os lavei), rebaixada (eu tirei os amortecedores), motor envenenado 
(eu só abasteço com gasolina batizada). Não vendo, não troco e nem em-
presto, eu só botei este anúncio pra que vocês morram dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher, extremamente chata, ano 60, em bom estado de 
conservação, ela só reclama de manhã até a noite, todos os dias da sema-
na, inclusive aos sábados, domingos e feriados Não é necessário trocar 
as pilhas porque parece que as pilhas dela não vão acabar nunca. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer 
que existam por aí.

Mensagens

Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor desprendido de generosidade amorosa. Cultive es-
ses estados. Conheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fanta-
sias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
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