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A GAzetA dos Municípios

Nesta quinta-feira (10) a 
partir das 14h acontece 
u a inauguração da Pedra 
Fundamental da primeira 
empresa a iniciar as obras 
de construção do Pólo In-
dustrial da Flor do Campo.
A nova empresa atua no 
mercado de pavimentação 
e alvenaria e é especializa-

Já é Natal em Pindamo-
nhangaba! Papai Noel, 
Mamãe Noel e os Duen-
des chegaram no centro 
da cidade na sexta-feira, 
em uma grande parada 
natalina, organizada pela 
parceria entre a Prefeitu-
ra, por meio do Departa-
mento de Cultura, e a Acip 
– Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba. Milhares de 
pessoas recepcionaram o 
Bom Velhinho e Cia. Par-
ticiparam da Parada de 
Natal: representantes da 
Acip, Rádio Metropolita-
na, Hípica Vigilato, motos, 
carrinhos da praça, carros 
antigos, atletas da Secreta-
ria de Esportes, Corpora-
ção Musical Euterpe, Cias 
de balé Lado do Cisne, 
Mônica Alvarenga, Cássia 
Ogata, El Azama, Goret-
te Von Gal, além de Céu 
das Artes, capoeira Dendê 
Maruô, Grupo Maculelê 
de Capoeira, Programa 
Nosso Bairro e Projeto 
Saindo das Ruas. O desfi-
le teve o apoio da Polícia 
Militar, Departamento de 
Trânsito e Guarda Munici-

O Taubaté Handebol busca 
o tricampeonato da Liga 
Nacional neste domingo, 
13, às 12h, contra o Pinhei-
ros, no ginásio do Cemte, 
no bairro Novo Horizonte. 
É a terceira vez consecu-
tiva que os times fazem 
a final da competição. Os 
taubateanos conquista-
ram a vaga na final, após 
vencer o Itajaí na última 
quarta-feira, 09, por 38 x 
20 Itajaí, em casa. Os co-

Os moradores do Vila 
Suíça estão convidados 
para a inauguração do 
Centro Educacional Mu-
nicipal “Ana de Assis 
Garcez”. A solenidade 
acontece u nesta quar-

da na fabricação de blocos 
de concreto, lajes e piso 
para pavimentação. É re-
ferência do segmento na 
região do Vale do Paraíba.
Serão gerados 50 em-
pregos diretos numa 
área de 40.000m².
Graças a promulgação da 
Lei de Incentivo Fiscal, 

pal. De sábado até o dia 23 
de dezembro, Papai Noel 
estará em sua casinha na 
Praça Monsenhor Mar-
condes, das 19h30 às 22 
horas, recebendo as carti-
nhas e tirando fotos com 
as crianças. Os duendes 
também estarão no local 
interagindo com todos. 
Além da casinha do Papai 
Noel, a decoração ilumi-
nada é um grande desta-
que do Natal de Pindamo-
nhangaba. Muito elogiada 
por todos, a decoração na 
praça baseia-se princi-
palmente na iluminação 
das árvores, do tradicio-
nal presépio, além de di-
versos locais pela cidade. 
vO chafariz foi transfor-
mado em gazebo e ostenta 
a principal árvore de natal, 
que também recebeu ilu-
minação especial. A Ban-
da Alegria e uma progra-
mação de corais e dança 
no coreto complementam 
as noites de dezembro na 
praça Monsenhor Mar-
condes e rua do centro da 
cidade. O comércio já está 
funcionando em horário 
estendido, garantindo o 

mandados do técnico Tatá, 
já tinham vencido o mes-
mo adversário, em San-
ta Catarina, por 36 a 24.
A entrada para assistir a 
final é franca e serão dis-
ponibilizados 600 luga-
res. A diretoria da equipe 
orienta os torcedores que 
cheguem com antecedên-
cia de 30 minutos para 
evitar possíveis proble-
mas, devido ao grande 
número de torcedores 

ta-feira (9), às 19 horas. 
Esta benfeitoria para o 
bairro foi construída na 
rua Francisco Ademar 
Fonseca, número 90. 
Além deste espaço, a Pre-
feitura realizou no bairro 

logo no início de 2013, 
viabilizou-se a implanta-
ção tanto dessa empresa, 
como das outras três que 
serão instaladas em breve 
no local e também do 1º 
Complexo Industrial e Lo-
gístico de Tremembé que 
será inaugurado no próxi-
mo dia 18 de dezembro.

clima natalino. População 
de Moreira César enfren-
ta chuva para recepcionar 
Papai Noel A chegada de 
Papai Noel, Mamãe Noel 
e os Duendes em Moreira 
César foi realizada no do-
mingo (6), com uma car-
reata a partir da praça da 
Vila São Benedito, passan-
do por bairros do distrito, 
até a Praça do Cisas, onde 
está instalada a casinha e a 
principal decoração nata-
lina. A chuva intermitente 
não assustou a população, 
que marcou presença, for-
mando uma grande fila 
para abraçar e tirar uma 
foto com o Bom Velhinho. 
Além do Papai Noel, a pra-
ça recebeu a etapa da cor-
rida de rua e o show com 
a banda Bellator. No sába-
do (12), Papai Noel e sua 
turma estarão de volta à 
Praça do Cisas, das 19 às 
22 horas, para conversar 
com as crianças e rece-
ber as cartinhas com os 
pedidos de presentes de 
Natal. Na ocasião, será 
realizado show com a 
Banda Gold, animan-
do adultos e crianças.

que é esperado. Por mo-
tivo de segurança, assim 
que a capacidade máxima 
for atingida, os portões 
serão fechados. Serviço
Final Liga Nacio-
nal de Handebol
Taubaté x EC Pinheiros
Data: 13/12/2015 
( d o m i n g o )
Horário: 12h
Local: Ginásio Cemte: Av. 
Francisco Alves Montei-
ro, s/n. Novo Horizonte.

obras como: calçada, muro, 
sarjetão e o Parque Infantil. 
A administração munici-
pal está atendendo os pe-
didos que os moradores 
realizaram durante a reu-
nião que teve no bairro.

1ª Empresa do Pólo 
Industrial da Flor do 

Campo será inaugurada
em Tremembé

Parada e iluminação 
marcam abertura do 

Natal em Pinda

Taubaté Handebol
busca tricampeonato 

nacional neste domingo

Moradores da Vila Suíça
recebem Centro Educacional 

Municipal em Pinda
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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 Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta colesterol. Ele 
tem propriedade de aumentar o HDL (o bom colesterol) e diminuir o LDL (o mau 
colesterol). A ingestão de um abacate por dia, durante três semanas, diminuiu em 
12% o colesterol aos voluntários da pesquisa. Outro estudo por pesquisadores aus-
tralianos chegou à mesma conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que 
uma dieta pobre em gorduras.
***
Existem três histórias do cachorro quente

A primeira, a mais conhecida é a do açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, que 
em 1862, resolveu batizar as salsichas que fabricava com o nome do seu cachorro 
bassê. A segunda é do imigrante alemão, Charles Felman que levou esse tipo de 
sanduíche para os Estados Unidos em 1880. Lá criou um sanduíche com pão, sal-
sicha e molho. A terceira é de que em 1904, na cidade de Saint Louis, nos Estados 
Unidos, um vendedor de salsichas quentes bolou uma maneira de seus fregueses 
não queimarem as mãos. A quem comprasse suas salsichas, ele oferecia luvas lim-
pas de algodão. Só que os clientes esqueciam-se de devolvê-las e ele acabava tendo 
prejuízo. Seu cunhado, que era padeiro, sugeriu que salsicheiro pusesse as luvas de 
lado e começasse a usar pães. A partir de 1943, depois da Segunda Grande Guerra 
Mundial, quando o Brasil passou a sofrer grande influência da cultura norte-ameri-
cana, o cachorro quente conquistou definitivamente o espaço por aqui.

Humor

Um homem encontra uma amiga que não via há muitos anos. Ele repara que ela 
engordou muito e quase sem querer, diz:
- Mas como você engordou durante esse tempo...
A mulher fecha a cara e ele, percebendo a besteira que tinha feito, tenta concertar:
- Mas engordar é tão bom... Ajuda a disfarçar melhor as rugas...
***
Na seção de chapéus, a mãe diz ao vendedor:
- Boa tarde, queria um chapéu para o meu filho.
O vendedor olha para o rapaz e diz:
- Com uma cabeça dessas é melhor dirigir-se â seção de toldos!
***
O telefone toca na delegacia e ouve-se uma voz desesperada:
- Socorro! Venham rapidamente! Um gato acaba de entrar em minha casa!
- Um gato? Não fique apavorado. Não precisa se preocupar por causa de um gato.
- É caso de vida ou morte!
- Mas quem está falando?
- É o papagaio!
***
Uma pulga diz para a outra:
- O que você faria se ganhasse sozinha na loteria?
A amiga diz, com ar de sonhadora:
- Ah! Eu comprava um cachorro só pra mim...
***
O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação:
- Por que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado, me chamou de gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?
***
O diretor de uma empresa diz ao novo funcionário:
- O contador já lhe disse qual é sua tarefa?
- Sim. Acordá-lo quando eu perceber que o senhor está vindo.

Mensagens

Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem empobre-
cer que o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança permanece por longo 
tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, nem tão pobre que não possa 
doá-lo. O sorriso gera alegria na família, dá sustentação no trabalho e é sinal tangí-
vel de amizade. Um sorriso dá consolo a quem está cansado, renova a coragem nas 
provações e é remédio na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça 
um sorriso, seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem uma necessidade de 
um sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensamentos, tendo 
em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole palavras e expressões 
destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas. Realce 
seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você. Reoriente-se, vendo 
a si próprio e o mundo que rodeia de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar 
do melhor que existe em você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um 
lema de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas 
também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento. A escolha é 
sua.
***
De uma hora para a outra a criatura é tão mal educada que lhe dá vontade de res-
ponder na mesma altura. Apesar de tudo, aja de maneira diferente. A carranca fe-
roz, o mau humor é máscara que esconde tristeza ou revolta a pedir. Não é soltando 
as palavras presas na garganta que irá mudá-la. Em pessoas assim, mexem por 
dentro as atitudes de aceitação, de não revide, olhar calmo, porque fazem pensar 
no erro e se envergonhar. Mantenha a tranqüilidade e pense positivo. Um sorriso, 
um gesto, uma palavra fazem milagres. O amor é um jato de água no fogo dos mal 
educados e odientos.

Pensamentos, provérbios e citações

Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.

Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.

MISCELÂNEA

Clayton Castro,
Advogado e Chef de Cozinha, especializado em Alta Gastronomia, atualmen-
te, além de participar de eventos e ações em consultorias. Atualmente, leciona 
no Instituto Gastronômico das Américas. Participa como colunista do maior 
portal de gastronomia brasileira, o Gastronomia no Brasil.
Contatos:
e-mail:chefclaytoncastro@gmail.com
www.goourmet.com.br/cmrac2004
gastronomianobrasil.com.br.author/chefclaytoncastro

Saladinha de Beterraba, Cenoura e Broto de Alfafa ao Molho de Laranja com Mostarda

Ingredientes:

100 g de cenoura;
100 g de beterraba;
10g de broto de alfafa;
15 g de mostarda amarela;
10 ml de vinagre de maçã;
suco de laranja – 1 unidade;
q.b. de sal;
q.b. de pimenta do reino;
q.b. de raspas de laranja;

 

Modo de Fazer:

Ralar a cenoura e a beterraba em fios longitudinais, reservar.
Em um mini-copo, montar na seguinte ordem: cenoura por baixo, beterraba por cima e fina-
lizar com os brotos de alfafa. 
Salpicar os brotos da alfafa com as raspas de laranja.
Fazer um molho com o suco da laranja, a mostarda e o vinagre. Temperar com sal e pimenta 
do reino.
Colocar um pouco de molho sobre a salada, apenas na hora de servir.

Cantinho do Chef



página 3A GAzetA dos Municípios11 de dezembro de 2015

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 10/12/2015 e 10/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 155, Termo nº 6181
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR DOS SANTOS e ARIANE DOS SAN-
TOS CLEMENTE, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, in-
cisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 14 de 
abril de 1988, de profissão analista de depart. pessoal, estado civil solteiro, residente na 
na Rua Pedro Celete, nº 1201, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de ROMUALDO 
CLEMENTE DOS SANTOS, brasileiro, 52 anos, nascido na data de 4 de agosto de 1963, 
residente em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de VANUSA DOS SANTOS, brasilei-
ra , 47 anos, nascida na data de 2 de junho de 1968, residente em Taubaté/SP, natural de 
Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 29 de dezembro de 1989, de 
profissão do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha 
de GERALDO TREVISAN CLEMENTE, falecido em Taubaté/SP na data de 1 de setembro 
de 2008 e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CLEMENTE, falecida em Taubaté/
SP na data de 23 de fevereiro de 2014. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta 
cidade. Tremembé, .

Tremembé, 10 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A Diretoria de Saúde de 
Paraibuna, por meio da Vi-
gilância Epidemiológica 
do Município está orien-
tando a população sobre 
os cuidados com o Aedes 
Aegypti – mosquito trans-
missor da dengue, chikun-
gunya e o zika Vírus – este 
último causador de uma 
epidemia de microcefalia 
em bebês, que tem gerado 
um sério problema de saú-
de pública no Brasil. Os 
casos de recém-nascidos 
com microcefalia (má-
formação do cérebro) já 
somam 1.248, espalhados 
em 311 municípios brasi-
leiros. Apesar de a maio-
ria das ocorrências estar 
concentrada no Nordeste, 
o vírus tem se espalha-
do pelo País. Por isso, os 
profissionais de saúde de 
Paraibuna, estão orientan-
do os munícipes sobre os 
cuidados com o mosquito 
da dengue, principalmen-
te às gestantes, por causa 
dos riscos de transmissão 
do zika vírus. INSTRU-
ÇÕES DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE 
PARAIBUNA: ORIEN-
TAÇÕES PARA GES-
TANTES – DENGUE E 
ZIKA. Ainda sem muito 
estudo, supõe-se que os 

riscos de microcefalia se-
jam até as 16 primeiras 
semanas de gestação. Po-
rém, as demais compli-
cações de dengue e zica 
podem ser durante toda a 
gestação. Cuidados que 
as gestantes devem ter:
•    Usar repelen-
te de inseto adequado;
•    Usar calça e camise-
ta de manga comprida;
•    Não se misturar com 
pessoas que estejam 
com suspeita de dengue;
•    Não ir à locais 
com casos de dengue; 
•    Colocar telas no do-
micílio. São três os 
principais repelentes 
disponíveis no Brasil:
1 - Icaridina (Exposis)
2 - DEET (OFF, 
Autan, Repelex)
3 - IR3535 (Loção An-
timosquito Johnson’s) A 
Icaridina na concentração 
de 20 a 25% (Exposis) é 
o repelente de maior du-
ração na pele, conferindo 
aproximadamente 10 ho-
ras de proteção contra os 
insetos. O DEET é o repe-
lente mais comum e mais 
fácil de ser encontrado nas 
farmácias e supermerca-
dos (OFF, Autan, Repe-
lex, entre outros). É um 
repelente muito eficiente, 

mas sua duração depende 
da concentração de DEET 
no produto. Gestantes de-
vem escolher os repelen-
tes com DEET na versão 
para adultos (15%) com 
6 horas de duração e não 
a versão infantil, que tem 
apenas 6 a 9% do ativo e 
duração mais curta (2 ho-
ras). O IR3535, conhecido 
como Loção Antimosquito 
Johnson’s, é indicado para 
crianças de 6 meses a 2 
anos. Tem duração mui-
to curta, necessitando de 
reaplicações a cada 2 ho-
ras, o que pode deixar a 
gestante desprotegida em 
períodos de longa exposi-
ção. Os repelentes naturais 
como citronela e andiroba 
tem rápida evaporação e 
portanto um tempo de pro-
teção muito curto, de 10 
a 20 minutos. Assim, não 
são considerados repelen-
tes seguros para gestantes. 
Concluiu-se, então, que a 
Icaridina seria a primei-
ra escolha para a gestante 
pelo longo tempo de du-
ração da proteção, sendo 
necessária apenas uma 
aplicação ao dia. O DEET 
e IR3535 também podem 
ser usados, mas por apre-
sentarem menor duração 
da proteção, precisam ser 

Município de Paraibuna alerta a
população sobre os cuidados com o 

zika vírus
reaplicados ao longo do 
dia. Vale lembrar que o 
mosquito da Dengue/Zika 
tem hábitos diurnos, então, 
o uso do repelente deve 
priorizar este período.
Como aplicar? O efeito 
dos repelentes se dá pelo 
“efeito de nuvem”, ou 
seja, após a aplicação o 
repelente evapora e forma 
uma “nuvem” de aproxi-
madamente 4 cm em volta 
da pele que repele o inse-
to. Assim, não é recomen-
dado usar o repelente por 
baixo das roupas, mas por 
cima dos tecidos e apenas 
na pele exposta (braços, 
colo, pernas, pés). Pelo 
mesmo motivo, o repelen-
te é o último produto a ser 
aplicado na pele. Primei-
ro, usa-se hidratantes, fil-
tros solares, maquiagem, 
e o repelente sempre por 
cima de tudo. Evite apli-
car perto de olhos, nariz e 
boca. Todos os repelentes 
podem irritar as mucosas.
Respeitar o intervalo para 
reaplicar o produto: 1 - 
Icaridina: 10 horas na pele 
2 - DEET adul-
tos (15%): 6 horas
3 - IR3535: 2 ho-
ras Dra. Letícia Sales
Vigilância Epide-
miológica Municipal

Aviso de Pregão – Tendo em vista a Deserção do re-
ferido Pregão conforme Ata de Sessão datada de 
04/12/15, A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública 
abertura de Pregão 72/2015 (Reg. Preços) Objeto: For-
necimento de Dieta Enteral tipo Isosource 1,5 Cal, de 
1 Litro – Inicio da Sessão: 23/12/15 às 09:30hs – Lo-
cal: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Parai-
tinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Este é o segundo ranking 
conceituado de 2015 com 
Ubatuba nas primeiras 
posições. Famoso site de 
viagem, o TripAdvisor di-
vulgou quais são os desti-
nos em alta para 2016 do 
prêmio Travelers’ Choi-
ce e Ubatuba foi uma das 
representantes do Brasil 
no ranking. Nosso muni-
cípio ficou em quinto lu-
gar entre 52 destinos ao 
redor do mundo. As ci-
dades são escolhidas de 
acordo com um algorit-
mo que mede o aumento 
das opiniões positivas e 
interesse dos viajantes so-
bre acomodações, restau-
rantes e atrações.  Não é 
para menos. Ubatuba é uma 
das 15 estâncias balnearias 
do estado e está a apenas 
250 km da capital paulista. 
A cidade tem mais 
de 100 praias 
distribuídas ao longo 
do seu litoral e cerca de 
90% de seu território 
de Mata Atlântica pre-
servada. Além de  suas 
praias, o município
 oferece atrações como a 
base do Projeto Tamar e o 

Aquário de Ubatuba, pon-
tos turísticos tradicionais 
e muito visitados nos úl-
timos anos. Ubatuba ain-
da conta com uma rede 
de restaurantes para todos 
os paladares e bolsos, que 
vão de comidas típicas até 
pratos contemporâneos. 
O setor hoteleiro é outro 
destaque e oferece muitas 
opções de hotéis e pou-
sadas, desde os mais po-
pulares até os 5 Estrelas. 
Este é o segundo ranking 
em que Ubatuba se destaca 
em 2015. O primeiro foi do  
Data Folha, um dos 
maiores institutos de 
pesquisa do país, que 
elegeu a cidade como 
destino preferido de praia 
no estado de São Paulo.
 “Fico muito feliz em ver 
a cidade destacando-se 
positivamente. Isso mos-
tra que todo nosso esfor-
ço, aliado ao nosso povo 
hospitaleiro, nossas bele-
zas naturais e nosso trade 
turístico, consolidam a ci-
dade, cada vez mais, como 
um dos principais destinos 
turísticos do país”, come-
mora o prefeito Mauricio.

Ubatuba é destaque 
do prêmio Travelers’

Choice do site
TripAdvisor

O prazo para as inscrições 
da 1ª Corrida Barão de 
Pindamonhangaba termina 
nesta quinta-feira (10). A 
11ª Cia. de Engenha-
ria de Combate Leve 
resolveu prorrogar o 
prazo para dar mais 
oportunidade aos 
corredores de rua. 
Os interessados podem se 
inscrever na Praça Mon-
senhor Marcondes ou no 
Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, até as 12 ho-
ras. É necessário apresen-
tar o RG e levar 1kg de 
alimento não perecível.
A prova será realizada nes-
te domingo, 13, em come-
moração aos 30 anos da 
11ª Cia. de Engenharia e 
Combate Leve. A largada 
será em frente à 11ª Cia 
de Engenharia de Comba-
te Leve, no Campo Ale-
gre, está marcada para as 
8h30 e os participantes 

percorrerão 8 km. Os mais 
jovens irão realizar 
um percurso menor.
Esta prova foi ideali-
zada pelo major Bruno 
Paiva e ele conta que re-
solveram prorrogar o 
prazo para dar oportunida-
de às pessoas para se ins-
creverem, pois, será uma 
grande festa não só militar, 
mas também da sociedade. 
A ideia é estimu-
lar a atividade física.
“Organizei outras pro-
vas anteriormente e essa 
será uma confraterniza-
ção. Por eu ter o curso 
de Educação Física do
 Exército tenho facilidade 
em fazer corridas e quan-
do assumi o comando já 
visualizei um campo fértil 
aqui em Pindamonhanga-
ba, porque esta atividade é 
comum. Contamos com o 
apoio da Prefeitura e agra-
deço o secretário e toda 
equipe”, destaca Paiva.

Exército prorroga prazo de 
inscrições da

1ª Corrida Barão de
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Taubaté 
promove na próxima quin-
ta-feira, 10 de dezembro, a 
entrega da revitalização do 
Pronto-Socorro Infantil.
Entre os serviços no lo-
cal estão a substituição de 
pisos e portas, instalação 
de pias e chuveiros, me-
lhorias na instalação elé-
trica, adaptação de mobi-
liário e pintura de painéis 
em cômodos da unidade.
Todas as mudanças têm 
o objetivo de promover a 
humanização do ambiente 
e promover mais conforto 
às crianças e seus fami-
liares. Artistas plásticos e 
grafiteiros buscaram dei-
xar os espaços mais agra-
dáveis, com ilustrações 
de animais, florestas e 

mares. Objetos como su-
portes para soro ganharam 
cores vivas para quebrar 
o clima de um hospital.
Brinquedos tam-
bém foram doados e 
distribuídos em uma área 
de convivência para ame-
nizar a ansiedade das 
crianças na espera por 
uma consulta ou realiza-
ção de um exame. O Pron-
to-Socorro Infantil está 
instalado em área anexa 
ao Hospital Universitário 
de Taubaté e é responsável 
pelo atendimento de ur-
gência e emergência clíni-
cas. Entre os meses consi-
derados de pico, de março 
a maio, a unidade chega 
a atender uma média de 
400 crianças em 24 horas.

Prefeitura conclui 
revitalização do 
Pronto-Socorro

Infantil de Taubaté

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, 
torna público que se encontra aberta Licitação 
na modalidade CONVITE nº 25/2015, Processo 
nº 57/2015, para contratação de Empresa para 
reforma da Escola Edna Regina. Abertura dia 
18/12/2015 às 10:10 horas no recinto da Pre-
feitura. Os interessados poderão retirar o Edi-
tal completo, na sede da Prefeitura Municipal 
até o dia 17/12/2015, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1600. O edital poderá ainda ser solicitado 
no seguinte endereço eletrônico: licitacao@re-
dencaodaserra.sp.gov.br. RICARDO EVANGE-
LISTA LOBATO - Prefeito Municipal


