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A GAzetA dos Municípios

Futebol femino de São 
José é tricampeão da 

Copa Libertadores

Irmãs Carmelitas
realizam eventos para 

auxiliar canonização de 
Madre Carminha

de Tremembé

Prefeitura de Tremembé 
realiza Semana de
Mobilização contra

a Dengue

A equipe de futebol femi-
nino de São José dos Cam-
pos se sagrou campeã da 6ª 
edição da Copa Libertado-
res Feminina. As joseenses 
derrotaram o Caracas por 
5 a 1 em jogo realizado no 
estádio Martins Pereira no 
último domingo e conquis-
taram o campeonato pela 
terceira vez. Mais de 8 mil 
pessoas foram ao estádio 
para apoiar as meninas no 
jogo decisivo. A partida 
começou disputada, com 
marcação forte e jogadas 
rápidas. Logo nos primei-
ros minutos, Rosana abriu 
o placar para o São José e 
deixou ainda mais quen-
te a disputa. Apenas sete 
minutos depois, a lateral 

O Carmelo Santa Face e 
Pio XII através das Irmãs 
Carmelitas comunica que 
serão realizados vários 
eventos a fim de arreca-
dar fundos para auxiliar 
no Processo de Canoni-
zação da Serva de Deus 
Madre Carminha. Segun-
do as irmãs, o processo 
está em Roma com muito 
bom andamento e esta em 
fase final da escrita da Po-
sitio, um livro de no má-
ximo 300 páginas escrito 
a partir dos documentos 
históricos da vida da Ser-
va de Deus recolhidos pela 
Comissão Histórica du-
rante a fase diocesana do 
Processo. Este livro está 
em seus retoques finais, 
organizado por um Padre 
beneditino, D. Alessandro, 
que já se tornou grande 
admirador de Madre Car-
minha por estar conhe-
cendo sua bela história de 
vida e santidade. Serão 
necessários 20 exempla-
res desta impressão que 
serão lidos e estudados 
por um grupo de Cardeais 
que darão seus pareceres 
através dos quais espera-
mos que Madre Carminha 
seja declarada venerável.
Enquanto isso, as Ir-

 Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Saúde realiza entre os dias 
17 e 21 de novembro, a Se-
mana de Mobilização con-
tra a Dengue. Alguns pe-
dágios serão realizados em 
alguns pontos da cidade e 

Poliana aumentou o placar 
para o São José. Os times 
mantiveram o ritmo ace-
lerado e eletrizante até o 
fim do primeiro tempo. Já 
no segundo tempo, as ve-
nezuelanas entraram mais 
concentradas na partida 
e aos 14 minutos fizeram 
seu primeiro gol, com a 
atacante Viso. Mas o São 
José não deixou a partida 
esfriar e apenas um minuto 
depois a meia Andressa fez 
o terceiro. Para consagrar a 
conquista, Poliana fez seu 
segundo gol na partida e o 
quarto da equipe joseense 
e a atacante Gio marcou o 
quinto, fechando o placar. 
A goleada deu ao São José 
o título de maior ganhador 

mãs Carmelitas reali-
zam uma série de even-
tos, confira abaixo 
programação completa:
DIA 19 DE NOVEMBRO 
ÀS 19:00H – Missa cele-
brada pelo Pe. Gaetano, 
grande devoto e admi-
rador da Serva de Deus 
com bênção especial aos 
devotos junto ao túmulo;
DIA 20 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo nosso Bis-
po diocesano, D. Carmo 
João Rhoden com bên-
ção especial aos devo-
tos junto ao túmulo, logo 
após inauguração do Bus-
to da Madre Carminha 
no Jardim do Carmelo.
DIA 21 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo Pe. Té-
quinho com bênção es-
pecial aos devotos junto 
ao túmulo, seguindo a 
GRANDE FESTA COM 
A NOITE DO PASTEL 
E DA BATATA FRITA;
DIA 22 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo Pe. Clei-
ton  Willian com bên-
ção especial aos devotos 
junto ao túmulo, seguin-
do GRANDE BINGO
1º PRÊMIO: 1 TELEVI-

também o conhecido casa 
a casa com enfoque nos re-
cipientes mais frequente-
mente encontrados no mu-
nicípio, tais como pratos 
de plantas, bebedouros de 
animais e ralos externos.
Serão realizadas pales-

da história do torneio, com 
três vitórias (2011, 2013 
e 2014). A Copa Liberta-
dores Feminina reuniu 12 
equipes, 9 internacionais 
e 3 nacionais: Colo Colo, 
Formas Íntimas, Roca-
fuerte, Cerro Portenõ, 
Real Maracaná, Colón, 
Caracas, Mundo Futuro, 
Boca Juniors, São José, 
Vitória e Centro Olímpico. 
Ao todo, 400 pessoas esti-
veram ligadas diretamen-
te na competição, entre 
atletas, comissão técnica, 
Conmebol e organização.  
As partidas foram reali-
zadas em três estádios. 
Esta é a segunda vez que 
São José dos Campos 
foi sede da competição.

SÃO DE 32 POLEGADAS
2º PRÊMIO: 1 BICI-
CLETA DE ADULTO
3º PRÊMIO: 1 FA-
QUEIRO DE 60 PEÇAS
DIA 23 DE NOVEMBRO: 
Inauguração da SALA 
DOS MILAGRES E SEDE 
DA OBRA DO BERÇO
ÀS 8:30: PRIMEIRA CA-
VALGADA DA FÉ MA-
DRE CARMINHA, saindo 
da Praça da Estação – Tre-
membé, com roteiro por 
alguns pontos da cidade e 
chegada às 10:00h no Car-
melo, onde haverá a Santa 
Missa celebrada pelo Pa-
dre Fred, encerrando com 
a bênção aos tropeiros;
18:00h – Solene celebra-
ção em ação de graças 
pelo 116º aniversário nata-
lício de Madre Carminha, 
presidida pelo nosso Ca-
pelão e Vice Postulador do 
Processo Pe. Carlos Antô-
nio, seguida da procissão 
que levará os objetos re-
ferentes às graças alcan-
çadas pela intercessão da 
Serva de Deus até a SALA 
DOS MILAGRES que 
será inaugurada neste dia.
A Prefeitura de Tremem-
bé está dando total apoio 
para auxiliar na canoniza-
ção da Madre Carminha.

tras nas escolas e reuniões 
com as Equipes de Estra-
tégia de Saúde da Família, 
onde serão discutidas as 
ações para o próximo ano.
Para saber mais sobre 
a dengue, acesse o site 
h t tp : / /dengue.org .br / .

Casa Transitória de Pinda
realiza almoço sírio

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo de Pinda-
monhangaba realiza no 
próximo domingo, dia 23 
de novembro, um almoço 
sírio. Serão servidos di-
versos pratos da culinária 

síria ao preço de R$ 36,90 
kg. O almoço será ser-
vido a partir das 12h30. 
Convites antecipados tem 
descontos e podem ser ad-
quiridos na sede da Casa 
Transitória, localizada na 

Rua Guaratinguetá - 555, 
Crispim. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3642-6277, pelo email pla-
nobem@casatransitoria.
org.br ou pelo site www.
casat rans i tor ia .org .br
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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.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

Representantes da
Prefeitura de Taubaté
ministram aula para

mestrandos da Unitau

Prefeitura de Taubaté
inicia programa

“Remédio em Casa”

A Secretária Municipal de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, Marilda Prado 
Yamamoto, juntamente 
com a assistente social Ra-
quel Rabello e a assistente 
técnica Camila Bettin Oli-
veira, responsáveis pelo 
Programa Bolsa Família 
em Taubaté, participaram 
de um encontro com cerca 
de vinte pesquisadores em 
formação do Mestrado em 
Educação da UNITAU. O 
encontro foi marcado por 
uma aula/palestra em que 
o Programa Bolsa Famí-
lia, do Governo Federal, e 
o CadÚnico foram temas 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté, em continuida-
de ao Projeto de reestru-
turação da área da saúde, 
que inclui a assistência 
farmacêutica, inicia a dis-
tribuição do remédio em 
casa. Após um período de 
planejamento, por meio 
de um conjunto de proce-
dimentos pelos quais se 
efetuou um processo de 
compra dos medicamentos 
com o objetivo de disponi-
bilizá-los em quantidade e 
qualidade, visando manter 
a regularidade e funciona-
mento do sistema, foram 
adotadas estratégias que 
incluem a padronização 
dos medicamentos por 
meio da Relação Muni-

centrais. Durante a aula 
foi contextualizado histo-
ricamente desde a origem 
do interesse do poder pú-
blico em intervir e suprir 
as necessidades básicas da 
população até os ‘auxílios’ 
e ‘bolsas’ ofertados pelo 
governo nos dias de hoje, 
culminando na unificação 
dos benefícios com a cria-
ção do Programa Bolsa 
Família e do CadÚnico. 
A aula também contou 
com a apresentação dos 
resultados da experiên-
cia em Taubaté que visa 
a garantia do acesso aos 
direitos fundamentais e 

cipal de Medicamentos 
Essenciais (REMUME), a 
criação da COAF (Comis-
são de Assistência Farma-
cêutica) com publicação 
em portaria, regularização 
da licitação para compra 
contínua dos remédios, 
reforma e organização do 
almoxarifado central da 
saúde e processo de infor-
matização geral do siste-
ma, a Secretaria iniciou a 
distribuição de remédios 
em casa aos pacientes aten-
didos pelo Qualist e pelas 
equipes da ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família). 
O projeto é para que, em 
breve, todos os pacientes 
atendidos na rede munici-
pal que são hipertensos e/

qualitativos dos usuários. 
A articulação do Progra-
ma Bolsa Família com 
a educação tem mudado 
uma questão fundamental 
de evasão escolar e per-
manência na escola. O 
encontro propiciou con-
tribuições importantes 
para o amadurecimento 
do Programa para os mu-
nicípios e para a gestão 
municipal de Taubaté. 
A mesma aula será no-
vamente ministrada no 
próximo dia 20, quin-
ta-feira, com os pes-
quisadores em Desen-
volvimento Humano.

ou diabéticos, a partir dos 
60 anos, em uso contínuo 
de medicação e que não 
são atendidos pelo Qualist 
e pelas equipes do ESF, 
possam ser contemplados 
no programa Remédio em 
Casa. Essa ação visa con-
forto, garantia de acesso 
aos medicamentos, mas 
principalmente, a não des-
continuidade do seu tra-
tamento, evitando assim 
riscos de complicações 
pela falta do uso dos mes-
mos de forma contínua. 
Por isso, é de extrema im-
portância que os usuários 
do serviço de saúde mu-
nicipal sempre atualizem 
seus cadastros, com ende-
reço e contatos corretos.
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Sabesp realiza leilão de 
equipamentos no dia 19 de 

novembro

Crianças devem ser
vacinadas contra sarampo 

e paralisia em Pinda

Zona Azul tem reajuste em 
Pindamonhangaba

Veja a rota de fiscalização 
dos radares móveis em 
Taubaté nesta semana

Natal Solidário arrecada 
brinquedos para crianças

A Sabesp promove na pró-
xima quarta-feira, dia 19 
de novembro, às 9h30, o 
135º Leilão Público para 
o arremate de vários itens 
usados, que podem ser ad-
quiridos pela internet ou 
presencialmente no Clube 
Cisplatina, que fica na rua 
Brigadeiro Jordão, 297, no 
bairro Ipiranga, em São 
Paulo. O lance é feito on-
line pelo site www.satolei-
loes.com.br ou presencial-
mente No Litoral Norte, 
serão leiloadas diversas 
máquinas, como compac-
tadora de solo, roçadeira de 
grama, bombas dosadoras, 
lavadora de alta pressão 
e talha. Também estarão 
disponíveis sucatas como 

Pindamonhangaba imu-
nizou mais de 40% das 
crianças que precisam re-
ceber a vacina contra sa-
rampo e paralisia infantil. 
A campanha nacional de 
vacinação teve início no 
começo do mês e segue 
até o dia 28 de novem-
bro. É importante levar a 
caderneta de vacina, sem 
ela as profissionais de 
saúde não podem vaci-
nar a criança. Os pais de-
vem procurar as unidades 
de saúde o quanto antes.
A campanha de vacinação 
é um trabalho que serve 

O valor da Zona Azul 
em Pindamonhanga-
ba passou por reajuste. 
O novo valor do estacio-
namento rotativo come-
çou a ser cobrado nesta 
semana. Agora, estacionar 
na área central de Pinda 
passará a custar R$ 0,50 
mais caro. Para estacio-
nar por uma hora, será 

A Prefeitura de Taubaté 
informou a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis / portáteis nesta 
semana. De acordo com a 
Prefeitura, os radares mó-
veis servem para dar mais 
transparência e buscar a 
redução do número de aci-
dentes de trânsito na cida-
de. Veja os locais: 19/11 

O Fundo Social de So-
lidariedade e a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
com o apoio de diversas 
empresas parceiras, es-
tão promovendo a cam-
panha “Natal Solidário”. 
Esta ação social tem como 
foco a arrecadação de brin-
quedos, que serão doados 
às crianças atendidas pelas 
entidades, projetos e nos 

tubos, conexões, manguei-
ras, além de componentes 
de informática, condicio-
nadores de ar, bebedouros, 
geladeiras, capacetes para 
motociclista e máquina fo-
tográfica. Nesta edição do 
leilão, dois equipamentos 
diferenciados estão incluí-
dos na lista para arremate: 
um container de aço gal-
vanizado (tipo alojamen-
to) e um semi-reboque 
para motocicletas. Todos 
os itens, dos lotes 131 a 
139, serão vendidos no es-
tado em que se encontram, 
conforme estipulado no 
edital e podem ser vistos 
até esta terça-feira, dia 18 
de novembro,  numa área 
da Sabesp que fica na Es-

para chamar a atenção dos 
pais. O Governo realiza 
esta ação porque as vaci-
nas são meios eficazes de 
se evitar muitas doenças. A 
saúde preventiva integra os 
planos de ações desta área.
De acordo com as infor-
mações da Secretaria de 
Saúde, pelo menos 7.896 
crianças deverão ser va-
cinadas contra o saram-
po, e no caso da para-
lisia pelo menos 8.977. 
Ambas as metas corres-
pondem a uma cobertura 
de 95% do público-alvo, 
no caso de sarampo a ci-

cobrado R$ 1,50; e para 
estacionar por duas horas, 
o valor será de R$ 2,50. 
Se o motorista não com-
prar o bilhete ao estacio-
nar, o valor da multa pas-
sará de R$ 5 para R$ 7,50. 
É a primeira vez que o 
sistema passa por reajus-
te desde 2001, quando foi 
implementado. A conces-

- Rua Prof. Elba Maria 
Ramos Pereira, bairro Hí-
pica Pinheiro; 20/11 - Av. 
Joaquim Ferreira da Sil-
va, Parque Três Marias;
21/11 - Av. Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 
bairro Jabuticabeiras;
22/11 - Av. Ernesto de 
Oliveira Filho, bair-
ro Bosque Flamboyant;

Centros de Referência em 
Assistência Social (Cras).
De acordo com o coor-
denador do Fundo Social 
de Solidariedade a meta 
é arrecadar dez mil brin-
quedos e as doações po-
dem ser feitas em diver-
sos lugares. A Associação 
Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba 
(Acip) é uma das colabo-

trada do Rio Claro, nº 420, 
no bairro Porto Novo, em 
Caraguatatuba. O horário 
de funcionamento é das 
8h às 11h e das 13h30 às 
15h30. Serão aceitos lan-
ces “online” pelos licitan-
tes cadastrados no site do 
leilão, cujos valores ofer-
tados terão validade no 
dia e hora do evento. O 
cadastro dos usuários (via 
internet) será efetuado por 
critério e responsabilidade 
da leiloeira Tatiana Hisa 
Sato.  Todas as informa-
ções sobre condições de 
venda e obrigações do 
arrematante, bem como 
o edital completo podem 
ser acessados pelo site 
www.satoleiloes.com.br. 

dade alcançou, até o mo-
mento, 41,26% e 41,04% 
da paralisia. Quem 
deve ser imunizado
Crianças a partir de seis 
meses e os menores de cin-
co anos de idade deverão 
receber a vacina contra a 
paralisia, também chama-
da de poliomielite. Trata-
se da tradicional gotinha.
A vacina contra o saram-
po é a tríplice viral, ela 
também protege a criança 
contra a caxumba e rubé-
ola. Devem recebê-la as 
crianças que têm um ano e 
as menores de cinco anos.

sionária responsável pelo 
sistema, Hora Park, expli-
ca que o reajuste aconte-
ce com base na correção 
da inflação e por conta 
de reajustes contratuais.
A cidade de Pindamonhan-
gaba conta com 550 vagas 
rotativas, sendo 28 para 
idosos e 16 para deficiente. 
E mais 220 para motos.

23/11 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bairro 
Jardim Ana Rosa (sentido 
centro/bairro). Observa-
ções: Os locais de fiscali-
zação estão sujeitos a al-
terações sem aviso prévio. 
Cada via está sinalizada 
com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.

radoras e muitos associa-
dos colocaram as caixas 
em seus estabelecimen-
tos para fazer a coleta.
Para contribuir com a cam-
panha basta ir a algum dos 
seguintes postos de coleta: 
Prefeitura, Fundo Social 
de Solidariedade, repar-
tições públicas e em-
presas parceiras, sendo 
várias lojas e indústrias.

ONETI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, 
torna publico que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia e de Instalação Nº 03000780 e requereu a 
Licença de Operação para Aparelhos de 
sinalização e alarme, sito á Avenida Audrá nº 852, Parque 
Central Flamboyant-CEP: 12120-000- Tremembé/SP.
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Festival da Tainha
começa em Caraguá

TRE suspende
cassação e mantém

Ortiz Junior no cargo

Pinda recebe 2ª etapa 
da competição de

mountain bike UltraMTB

Começa em Caraguatatu-
ba a 11ª edição do Festi-
val da Tainha, tradicional 
evento gastronômico cai-
çara que levará ao públi-
co pratos como tainha na 
brasa, bolinho de tainha, 
escabeche de tainha, entre 
outros. O festival acontece 
no entreposto de pesca do 
bairro Porto Novo, região 
Sul da cidade, até domin-
go (23). A abertura da fes-
ta será às 19h com a banda 
Dudu Quirino e Quarte-
to, logo após, o show do 
grupo Sintonia Samba 
Choro. Um dos destaques 
da festa será a “Tenda da 
Cultura Caiçara”, espaço 
organizado pelo Arquivo 
Público “Arino Sant’Ana 
de Barros”, da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 
com apoio da secretaria 
municipal de Turismo. O 
público terá várias opções 
de entretenimento como 
Contação de Estórias com 

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) concedeu para 
o prefeito de Taubaté, Or-
tiz Junior (PSDB), o efeito 
suspensivo da cassação de 
mandato. A decisão saiu 
na sexta-feira (14) e aten-
de ao recurso protocolado 
pela defesa do político, 
fazendo com que ele con-
tinue no cargo. O mandato 
de Ortiz Junior foi cassado 

No próximo dia 23 de no-
vembro, Pindamonhan-
gaba recebe a 2ª etapa 
da UltraMTB Maratona 
Mountain Bike. A cidade 
foi escolhida como sede 
da competição por possuir 
um dos cenários mais ricos 
para a prática do Mountain 
Bike. A largada será defi-
nida, na seguinte sequên-
cia: categoria Pro, Sport, 
Light e Kids. A 2ª etapa 

os atores Léco Borba e nhá 
Rita; a exposição “Juque-
riquerê”, sobre a história 
e cultura do bairro Por-
to Novo, composta por 
fotos do rio e da região; 
ilustrações de Edson Ma-
cedo utilizadas no livro 
“Causos e Lendas do Por-
to Novo”; publicações do 
poeta Maurício Neto, e 
vídeo de fotografias refe-
rente ao meio ambiente 
com o tema “Rio, céu e 
mar”. A tenda funcionará 
de 19 a 23 de novembro, 
das 14h às 22h O Festival 
da Tainha é uma realiza-
ção do Governo Munici-
pal, por meio da secretaria 
municipal de Turismo, em 
parceria com a Associação 
dos Pescadores da Zona 
Sul de Caraguatatuba (As-
sopazca) e da Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba (Fun-
dacc). Confira a progra-
mação de shows completa: 
Dia 19 - Quarta-feira

no dia 4 de novembro pelo 
TRE por conta do proces-
so de abuso de poder eco-
nômico e político durante 
a campanha eleitoral. O 
desembargador Rober-
to Maia Filho declarou 
no despacho de sexta que 
considerou que o cumpri-
mento do acórdão deve 
aguardar o prazo para jul-
gamento dos embargos. A 

de 2014 terá um percurso 
diversificado de aproxi-
madamente 65km para a 
categoria Pro, 52km para 
a categoria Sport e 32km 
para os iniciantes - todas 
muito bem equilibradas 
dentro de cada categoria 
nos quesitos técnica, for-
ça e resistência com uma 
altimetria que vai intimi-
dar os atletas da categoria 
Pro.  O cenário para a se-

19h - Dudu Qui-
rino e Quarteto
21h - Sintonia Samba Choro
Dia 20 - Quinta-feira
12h - Orquestra de Viola
14h - Grupo Deixa Comigo
17h - Conexão Central
19h - Acustic Rock
21h - Zirinho da Bahia
Dia 21 - sexta-feira
12h - Charles e Jonhy Gallo
14h - Wander Peixoto
15h30 - Choro Elétrico
17h - Luana Mascari e Trio
19h - Grupo Komesso
21h - Mara Amaral
Dia 22 - Sábado
12h - Zé Maria
14h - Fernanda Leturia
15h30 - Nosso Jeito
17h - Tati Maleski
19h - Pedro Corrêa e Banda
21h - Simplicidade S/A
Dia 23 - Domingo
12h - Pacceli
14h - Li Maria
15h30 - Banda D2
17h - Navi Matos
19h - Lúcio Neves
21h - Bicho Costeira 

defesa do prefeito alega 
que houve omissão dos ju-
ízes em trechos da decisão. 
Agora, Ortiz Junior só 
poderá recorrer da de-
cisão no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
após julgamento dos em-
bargos pelo TRE. Não há 
uma data prevista para 
o julgamento e o polí-
tico continua no cargo.

gunda etapa será a Serra 
da Quebra Cangalha, que 
possui excelente e desafia-
dor terreno para os compe-
tidores. A expectativa para 
a 2ª etapa é de esgotar as 
300 vagas com participan-
tes vindos de toda parte do 
Brasil. As inscrições po-
dem ser feitas até dia 20 de 
novembro na loja SportsE-
lite (Rua Euclides Figuei-
redo - Alto do Cardoso)

Secretaria de Saúde de 
Taubaté participa de

semana de mobilização 
estadual contra dengue

A semana estadual de 
mobilização contra den-
gue acontece de 17 a 23 
de novembro. Nesse ano 
o foco da campanha é a 
conscientização da popu-
lação sobre a importância 
de eliminar os criadouros. 
Para essa semana de cons-
cientização, foi firmada 
uma parceria com SESI 
para o desenvolvimento de 
um projeto que acontecerá 
dias 20 e 21 na Praça Santa 
Terezinha e 22 no Taubaté 
Shopping, com integração 
das equipes do SESI e da 
Secretaria de Saúde. Nes-
ses dias, os locais recebe-
rão um inflável com for-
mato e características do 
mosquito Aedes Aegypti. 
A instalação tem 18 me-
tros de comprimento, oito 
de largura e seis de altura. 
O público pode conferir 
uma exposição de peças 
do mosquito “in vitro”, 
conferir vídeos educativos 
e participar de um quiz. 
Monitores vão prestar es-
clarecimentos sobre a do-
ença e distribuir folhetos 
explicativos. No entanto, 
Taubaté mantém em sua 
rotina o trabalho durante 
todo o ano o combate à 
dengue com Visitas Casa a 
Casa, Inspeção de Pontos 
Estratégicos e Imóveis Es-
peciais, Bloqueio e Con-
trole de Criadouros, Nebu-
lização de casos positivos, 
Atividades Educativas e 
palestras em escolas da 
rede municipal e particu-
lar e empresas, Caminhão 

Cata Treco, panfletagem 
em locais de grande circu-
lação de pessoas e divul-
gação por carro de som e 
faixas nos semáforos e a 
ADL (Análise de Densida-
de Larvária) em diferentes 
períodos do ano. Outra 
ação já em andamento pela 
Secretária de Saúde são as 
vistorias em horário am-
pliado (até às 20 horas), de 
segunda a sexta-feira, para 
reduzir as pendências, 
além de firmar parcerias 
com outras entidades para 
a divulgação do combate 
à dengue. Os imóveis que 
encontram-se fechados du-
rante as vistorias recebem 
panfletos com orientações 
para eliminação de cria-
douros. Uma equipe foi 
destinada para fazer con-
tato com as imobiliárias 
e vistoriar os imóveis que 
estão fechados para venda 
ou aluguel. A aquisição de 
novos equipamentos para 
nebulização foi feita e a 
capacitação contínua da 
equipe também faz par-
te da rotina, tanto para os 
novos integrantes como 
para a equipe já existente. 
Novos veículos também 
foram comprados para 
complementar o trabalho 
de rua. Um link foi criado 
no site oficial da Prefeitu-
ra para quem quiser fazer 
uma denuncia de possível 
foco do mosquito ou para 
quem estiver com suspei-
ta da doença e quer fazer a 
notificação. Nesse mesmo 
espaço também estão dis-

poníveis todos os materiais 
explicativos para down-
load. Parcerias com enti-
dades particulares foram 
firmadas para panfletagem 
e orientação ao grande 
publico nesses locais de 
grande circulação aos fi-
nais de semana, que inclui 
por exemplo shopping e 
supermercado. Terça-feira 
foi o dia estipulado para a 
realização do “Alerta Xê 
Dengue”, numa ação da 
Secretaria de Saúde em 
parceria com outras Secre-
tarias e instituições públi-
cas e privadas e imprensa 
em que é realizada uma 
pequena ação ou palestra 
para lembrar dos cuidados 
com o mosquito ou alerta 
sobre a doença, fazendo 
com que as informações 
e cuidados sejam sempre 
lembrados. Segundo o 
Ministério da Saúde, que 
fez um levantamento das 
cidades com alerta de epi-
demia para 2015, Taubaté 
NÃO consta nessa lista. 
Porém isso não significa 
que a cidade pode rela-
xar nas ações de combate, 
tanto por parte da admi-
nistração quanto do apoio 
da população. Serviço:
Mobilização con-
tra a Dengue
20/11 - quinta-feira - 
das 10h às 16h – Pra-
ça Santa Terezinha
21/11 - sexta-fei-
ra - 9h às 15h30 – Pra-
ça Santa Terezinha
22/11 – sábado - das 12h às 
17h – Taubaté Shopping.


