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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé junto com 
o Ministério das Cidades, 
realizou a integração ao 
sistema nacional de trân-
sito, transferindo para o 
município, entre outras 
atribuições, a engenharia 
de tráfego, educação no 
trânsito e fiscalização no 
trânsito, autuar e aplicar 
as medidas cabíveis por 
infrações de circulação, 
estacionamento, excesso 
de peso, dimensões e lota-
ção dos veículos, remoção 
de veículos, entre outras.
“É importante a muni-
cipalização. Precisa-
mos organizar o trânsi-
to local, até porque, é 

A Prefeitura de Tre-
membé realizou pela 
1ª vez na história do mu-
nicípio, a entrega de 
brinquedos a todos os 
alunos da Rede Munici-
pal de Ensino. Uma ação 
inovadora que sem dú-
vidas obteve muito su-
cesso entre pais e alunos.
Na última sexta-feira, dia 
11 de dezembro, no Centro 
Educacional no bairro Al-
berto Ronconi, foram en-
tregues aproximadamente 
2000 brinquedos para os 
alunos das EMEF Nicolau 
Couto Ruiz (Retiro Feliz), 
CE Antonio de Mattos 
Barros I e II (Alberto Ron-
coni), EMEF José Inocên-
cio (Poço Grande) e EMEF 
João Crozariol (Berizal), 
uma festa com a presença 
do papai noel, cama elásti-
ca, escorregador, algodão 
doce e cachorro quente a 
vontade para os alunos.
No dia 12 de dezembro, 

uma reivindicação an-
tiga dos tremembeen-
ses. Nosso objetivo não 
é prejudicar ninguém e 
sim regulamentar, cons-
cientizar, e desta forma, 
estaremos respeitando a 
vida, tornando o trânsi-
to mais seguro para to-
dos.” – comentou o pre-
feito Marcelo Vaqueli.
De acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro cabe 
à esfera municipal a fisca-
lização de trânsito, autuan-
do e aplicando as medidas 
administrativas cabíveis, 
por infrações de circu-
lação, estacionamento e 
parada; É também do mu-
nicípio a função de promo-

sábado, a entrega foi na 
praça Geraldo Costa para 
as escolas EMEI Anna 
Monteiro Pereira (Vila da 
Juta), EMEI Profa Nair 
de Mattos Queiroz (Ater-
rado), EMEI Profa Maria 
Pia Iori (Nossa Senhora 
da Guia), Creche Muni-
cipal Eliza Rossi Lima 
(Nossa Senhora da Gló-
ria), EMEF Ernani Gian-
nico (Centro), EMEF 
Profa Emília de Moura 
Marcondes (Eldorado), 
EMEF Maria Dulce David 
de Paiva (Parque das fon-
tes), EMEF Profa Maria 
Amélia do Patrocínio (Pa-
dre Eterno) e EMEF Pro-
fa Amália Garcia Ribeiro 
Patto (Jardim Santana). 
As crianças ganha-
ram um brinquedo e in-
gressos para o parqui-
nho, além de pipoca e 
algodão doce. Foram en-
tregues 3000 brinquedos.
No dia 14 de dezembro, 

ver e participar de projetos 
e programas de educação 
e segurança de trânsito, de 
acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conse-
lho Nacional de Trânsito 
( C O N T R A N ) .
A Prefeitura está realizan-
do um convênio através da 
Secretaria de Segurança 
Pública para que a Polícia 
Militar haja na fiscaliza-
ção junto aos motoristas 
locais quanto ao cumpri-
mento das leis do Códi-
go Nacional de Trânsito.
Maiores informações en-
trar em contato com Co-
ordenadoria Técnica Mu-
nicipal de Trânsito pelo 
telefone (12) 3672-5481.

segunda-feira a entrega 
ocorreu na EMEF Com. 
Teixeira Pombo na Flor do 
Vale, com os alunos da pró-
pria escola, EMEIF Anna 
Queiroz de Almeida e Sil-
va (Flor do Vale) e EMEF 
Prof. Jeronymo de Souza 
Filho (Vera Cruz), neste 
dia foram entregues 980 
presentes. Os alunos tam-
bém puderam se divertir 
com cama elástica, es-
corregador, brincadeiras 
e tiveram a disposição 
algodão doce, cachorro 
quente e pipoca e ainda ti-
rar fotos com o papai noel.
O aluno que não pegou a 
pulseirinha, a qual da di-
reito ao brinquedo, pode-
rá ir a sua escola retirar a 
pulseira e trocar até o dia 
23 de dezembro no Fun-
do Social de Solidarieda-
de, na rua José Monteiro 
Patto, 325, Jardim Bom 
Jesus.Todas as fotos estão 
em nossa fanpage oficial.

Prefeitura anuncia a
municipalização do

trânsito em Tremembé

Sucesso! Entrega de
brinquedos aos alunos
da Rede de Ensino pela

1ª vez em Tremembé

Pindamonhangaba oferece 
“Esporte para Todos” e 
possui excelente infraes-
trutura. Por estes motivos, 
o município foi eleito para 
sediar os Jogos Regionais 
do Idoso - Jori - de 2016. 
A competição é promovi-
da pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo em parceria 
com as secretarias de es-
porte e lazer e os fundos 
sociais de solidarieda-
de dos municípios sedes.
A equipe da Prefeitu-
ra já iniciou os prepara-
tivos e os profissionais 
envolvidos já estão se 
reunindo constantemente 
para realizar toda orga-
nização necessária bus-

O volante da Seleção Bra-
sileira de Futebol e do 
Wolfsburg, Luiz Gustavo, 
o “Guga”, estará em Pin-
damonhangaba para parti-
cipar do “Futebol Solidá-
rio”. O evento beneficente 
está marcado para o dia 23 
e acontecerá no campo da 
Associação Atlética Ferro-
viária, no Boa Vista. A par-
tida começará às 16 horas.
Para conferir a atuação 

cando acolher as delega-
ções de diversas cidades 
que participam do evento
O prefeito de Pindamo-
nhangaba comenta que a 
Prefeitura oferece ativi-
dade física para a melhor 
idade em diversos lugares. 
“Os nossos atletas são aten-
didos por professores que 
amam o que fazem e isto 
reflete em bons resultados, 
prova disto são os títulos 
que conquistamos, so-
mos vice-campeões duas 
vezes seguidas, ficando 
atrás apenas de uma po-
tência, que é São José 
dos Campos. Os nossos 
atletas são todos pinden-
ses, não há contratações 
como em outras cidades, 

do craque basta trocar o 
ingresso por um kg de ali-
mento não perecível, que 
será encaminhado ao Fun-
do Social de Solidariedade 
para que o órgão entregue 
às entidades assistidas.
Além do jogador Luiz 
Gustavo, outros jogado-
res de destaque no cená-
rio esportivo estarão em 
Pindamonhangaba para 
fazer este jogo benefi-

e todos estão de parabéns 
pelas lutas e conquistas. 
Queremos fazer um dos 
melhores Jori já organiza-
dos na região, por isto, a 
equipe está se reunindo”. 
O Secretário de Esporte 
do município aponta que 
um evento como este es-
timula ainda mais a prati-
ca de atividades físicas na 
melhor idade e que todos 
estão empenhados em re-
alizar um grande evento.
Os Jori serão realiza-
dos entre os dias 28 
de abril e 01 de maio. 
As competições serão re-
alizadas em diversos gi-
násios e centros esporti-
vos, além dos centros de 
convivência de idosos.

cente. Esta ação solidária 
já se tornou tradição na 
cidade. Haverá entrega 
de brindes autografados 
pelo jogador. O evento é 
idealizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer com o apoio da 
Associação Atlética Fer-
roviária, amigos e fami-
liares do Luiz Gustavo.

Pinda inicia preparativos para 
os Jogos Regionais do Idoso

Luiz Gustavo participa
de jogo beneficente

em Pinda



página 2 A GAzetA dos Municípios 16 de dezembro de 2015

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 16/12/2015 - Tiragem 10.000 exemplares
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessaria-
mente a opinião deste jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câ-
maras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região 
Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Muni-
cipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.

Os moradores de Pinda-
monhangaba e região te-
rão mais uma opção de 
local de compras para fa-
zer as aquisições de fim 
de ano. O Mercado Mu-
nicipal, localizado na re-
gião central, estará com 
horário diferenciado. En-
tre os dias 14 e 23 de de-
zembro, o horário de fun-

cionamento será até as 20 
horas. No dia 24 a feira de 
rua e o Mercado irá fun-
cionar das 6 às 18 horas.
A administração do Mer-
cado Municipal informa 
que no dia 25 o prédio es-
tará aberto das 7 às 13 ho-
ras, já no dia 31 o Mercado 
e a feira de rua estarão em 
funcionamento das 6 às 18 

horas, no dia 01 de janeiro 
apenas o Mercado estará 
aberto das 7 às 13 horas.
O Mercado Municipal con-
ta com mais de 40 estabele-
cimentos e há produtos de 
diversos segmentos. Du-
rante o horário estendido, 
estarão abertos os boxes 
que comercializam roupas 
e algumas lanchonetes. 

Mercado Municipal de Pinda
tem horário diferenciado neste mês

Em conjunto com o De-
partamento de Saúde, 
empresa vai participar da 
distribuição de material 
informativo da campanha 
contra dengue nos ônibus 
Informação constante é a 
melhor arma na luta contra 
a dengue. Diante da ame-
aça real de Taubaté sofrer 
uma nova epidemia da 
doença, como prevê a Vi-
gilância Epidemiológica 
do município para 2016, 
a ABC Transportes deci-
diu somar esforços de uma 
forma criativa. A empresa 
solicitou ao Departamento 
de Saúde que ministrasse 
palestra sobre o tema para 
seus funcionários e, a par-
tir desta semana, vai dis-
tribuir os folhetos infor-
mativos sobre prevenção 
da dengue em 100% dos 
ônibus municipais e inter-
municipais sob controle 
da operadora. A decisão 
ocorreu, pois o sistema de 
transporte possibilita uma 
comunicação direta entre 
grande parte da população 
por meio da interação com 

motoristas e cobradores. 
Na prática, os funcioná-
rios servirão de multipli-
cadores de informações 
sobre a doença, uma vez 
que as linhas de ônibus 
alcançam todas as regiões 
da cidade e transportam 
milhares de passageiros 
por dia. No total, 45 fun-
cionários participaram vo-
luntariamente da palestra 
ministrada por agentes do 
Departamento de Vigilân-
cia Sanitária da Prefeitura 
de Taubaté, no último dia 
11 de dezembro, e agora 
levarão o conhecimento 
para dentro da empresa 
e a todos os usuários do 
transporte na cidade. “Os 
colaboradores abraçaram 
a causa e estão compro-
metidos em fazer da cam-
panha um sucesso” afirma 
Manoel Adair dos Santos, 
diretor da ABC Transpor-
tes. O executivo ressalta 
que a atuação dos fun-
cionários complementa a 
ação dos agentes de saú-
de da Prefeitura, que têm 
todo o subsídio técnico 

para informar a população, 
mas trata-se de um traba-
lho complementar. “É uma 
somatória de esforços e a 
empresa acredita muito no 
seu papel social ao contri-
buir com iniciativas que 
beneficiem a cidade”, fina-
liza. Sobre a ABC Trans-
portes A ABC Transportes 
é uma empresa do ramo de 
transporte coletivo presen-
te em Taubaté desde 1974. 
Sob nova direção desde 
março de 2002, também 
opera três linhas no mu-
nicípio de Tremembé e 
outras cinco intermunici-
pais: duas entre Pindamo-
nhangaba e Taubaté, duas 
entre Tremembé e Taubaté 
e uma entre Caçapava e 
Tremembé. Para isso, con-
ta com uma frota de 108 
veículos. Seu sistema de 
bilhetagem eletrônica está 
entre os mais modernos do 
Brasil e oferece agilida-
de, conforto e segurança 
aos passageiros-clientes. 
A qualidade do serviço 
é confirmada pelo certi-
ficado ISO 9001:2008.

ABC Transportes entra na 
guerra contra a dengue
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NATAL DAS FITAS - PROGRA-
MAÇÃO:

16/12/2015   – QUARTA
20H – Cantata de Natal Coral Infan-
til VIES (Vozes Infantis Elpídio dos 
Santos)
Local: Capela das Mercês

20/12/2015   – DOMINGO
20H – Cantata de Natal Coral Infan-
til VIES (Vozes Infantis Elpídio dos 
Santos)
Local: Igreja Matriz

24/12/2015   – QUINTA
22h – Show Toniel e Josiel
Local: Distrito de Catuçaba

25/12/2015   – SEXTA
20h30 – Retreta de Natal com a Cor-
poração Musical São Luís de Tolosa
Local: Igreja Matriz

26/12/2015   – SABADO
21h – Show Lume de Paraitinga
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

26/12/2014  a  02/01/2016 
15h ás 18h – Visita das Pastorinhas 
aos presépios de nosso município
Local: Ruas Históricas de São Luiz 
do Paraitinga

02/01/2016   – SABADO
16h – Encontro de Folia de Reis
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Leandro Barbosa

Diretor de Cultura
Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de São Luiz do Paraitinga/
SP
CENTRO TURÍSTICO E CULTU-
RAL NELSINHO RODRIGUES
Rua Coronel Domingues de Castro, 
33 – CEP 12140-000
Tel.: (12) 3671-2469 / 3671-1672 / 
996313-9363
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.
gov.br
Facebook: www.facebook.com/pre-
feituraslparaitinga
Twitter: www.twitter.com/slparai-
tinga
Flickr Oficial:http://www.flickr.
com/people/slparaitinga/

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 15/12/2015 e 15/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 157, Termo nº 6184
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ CARLOS MENDES ROSA e MARIA BENEDI-
TA FERREIRA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Mauá - SP, nascido a 28 
de outubro de 1968, de profissão vigilante, estado civil solteiro, residente na Rua Um, nº 
173, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de JOEL MENDES ROSA, falecido em 
Santo André/SP na data de 16 de setembro de 1987 e de DOMINGAS FRANCISCA ROSA, 
73 anos, nascida na data de 17 de setembro de 1942, residente em Tremembé/SP, natural 
de Curveiro/MG. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 4 de setembro de 1985, de 
profissão do lar, estado civil divorciada, residente na no mesmo enreço do contraente, filha 
de EDSON FERREIRA DOS SANTOS, falecido em Tremembé/SP na data de 10 de agosto 
de 2012 e de OLIVIA FERREIRA DOS SANTOS, falecida em Tremembé/SP na data de 20 
de setembro 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, 
15/12/2015.

Tremembé, 15 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 15/12/2015 e 15/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 157, Termo nº 6185
Faço saber que pretendem se casar HORACIO BATISTA DA SILVA e MARIA DE 
FATIMA DO NASCIMENTO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Recife - PE, 
nascido a 10 de janeiro de 1949, de profissão aposentado, estado civil solteiro, residente 
na Rua Esmael DIas da Silva, nº 175, Centro, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA, 
falecido em Recife/PE na data de 8 de janeiro de 2010 e de MARIA TEREZA DA SIL-
VA, brasileira, 90 anos, nascida na data de 12 de fevereiro de 1925, residente Recife/
PE, Recife/PE. Ela é natural de Recife - PE, nascido a 9 de agosto de 1963, de profissão 
do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de 
JORGINA FELIX DO NASCIMENTO, brasileira, 81 anos, nascida na data de 11 de 
março de 1934, residente Recife/PE, natural de Recife/PE. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartó-
rio e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 15/12/2015.

Tremembé, 15 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, realiza 
no dia 16 de dezembro 
(quarta-feira), às 10h, a se-
letiva de handebol femini-
no, no ginásio do Emecal. 

O time de handebol de 
Taubaté (TCC/Unitau/Fe-
comerciários) foi supera-
do pelo Pinheiros no últi-
mo domingo, e ficou com 
o vice campeonato da Liga 
Nacional de Handebol.  A 
partida que prometia ser 
equilibrada começou com 
grande superioridade do 
Pinheiros. Logo aos sete 
minutos, o clube abriu 4 

Cidade amplia efeti-
vo de policiais milita-
res e guarda-vidas para 
garantir segurança dos 
turistas e moradores. 
Ubatuba prepara-se para 
a alta temporada e para 
garantir a segurança dos 
turistas e moradores o efe-
tivo de policias e bombei-

A Prefeitura de Taubaté 
promoveu nesta quinta e 
sexta-feiras, dias 10 e 11 
de dezembro, um arrastão 
contra focos de larvas do 
mosquito Aedes aegypti 
no bairro da Gurilândia.
O bairro é um dos que são 
priorizados pela prefeitura 
por apresentar o maior nú-

Ações de combate ao Ae-
des aegypti chegam nesta 
segunda-feira ao bairro 
do Sesmaria. As ações de 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
do vírus da dengue, da fe-
bre chikungunya e do zika, 
continuam em Ubatuba e 
nesta segunda-feira che-
gam ao bairro do Sesmaria. 
Na quinta e na sexta-feira, 
10 e 11 de dezembro, os 
agentes da Vigilância em 
Saúde estiveram no bairro 
do Ipiranguinha, realizan-
do as vistorias de casas, es-
tabelecimentos comerciais 
e equipamentos públicos, 
como postos de saúde e es-
colas. Na sexta-feira, tam-

Serão avaliadas as catego-
rias Infantil e Juvenil, para 
meninas nascidas de 1998 
a 2002. As interessadas de-
vem apresentar RG. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3624-8740. Serviço

a 0 no placar. No decor-
rer do período, o Taubaté 
equilibrou as ações, mas, 
mesmo fora de casa, o Pi-
nheiros não se intimidou 
com a torcida e fechou a 
primeira etapa em 11 a 
9. Já na segunda etapa, o 
Pinheiros não deu chan-
ces e abriu oito gols de 
vantagem nos primeiros 
nove minutos. Com a boa 

ros será ampliado. A PM 
informa que 210 homens 
chegam para refor-
çar o policiamento os-
tensivo já existente e 
mais 15 homens da 
PRE atuarão nas estradas. 
Nas praias, 90 bombei-
ros ficarão de olho nos 
banhistas e ainda con-

mero de casos confirmados 
de Dengue neste momento.
Durante a ação, os agen-
tes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
entraram nas residências 
com sacos de lixo para a 
remoção de objetos como 
copos descartáveis, garra-
fas PET, baldes ou vasos 

bém aconteceu em Ubatu-
ba uma Sala de Situação 
sobre as ações de controle 
das doenças transmitidas 
e o combate ao mosquito. 
Participaram da reunião 
integrantes de diferentes 
secretarias municipais 
como a de Infra-estru-
tura Pública, Educação, 
Comunicação Social, 
além de responsáveis 
pela Vigilâcia Epide-
miológica e de Saúde de 
Ubatuba e pela Atenção Bá-
sica, equipe da Santa Casa, 
representantes da Sucen – 
Superintendência de Con-
trole de Endemias – de 
Caraguatatuba e de Tauba-
té, além do GVE – Grupo 

Seletiva de han-
debol feminino
Data: 16/12/2015
Horário: 10h
Local: Ginásio Emecal: 
Rua Comandante Firmino 
de Azevedo, s/n. Emecal.

diferença criada no placar, 
o time da capital paulista 
apenas administrou a par-
tida até o fim, conquistan-
do o sexto título do clube 
na história da Liga Nacio-
nal. O Taubaté tentava o tri 
campeonato da Liga Na-
cional. A equipe ganhou 
as últimas duas edições da 
competição superando o 
mesmo Pinheiros na final. 

tam com o suporte do 
helicóptero Águia e sua 
equipe de 15 especialis-
tas em resgates aquáticos. 
De acordo com a Se-
cretaria Municipal de 
Segurança Pública, o 
efetivo reforçado come-
ça a atuar nesta sexta-
feira, 18 de dezembro.

abandonados nos terrenos 
e que podem se transfor-
mar em criadouros em po-
tencial do mosquito. Toda 
a equipe está devidamente 
identificada e os morado-
res precisam autorizar o 
acesso dos funcionários.
Desta vez o risco é tri-
plo. Além da Dengue, o 
Aedes aegypti também 
pode transmitir o Zika 
vírus e Chikungunya. 
Desde o início do ano 
Dengue, em 5 de julho,  
Taubaté soma 832 no-
tificações da doença, 
com 43 casos autóctones 
confirmados, 560 nega-
tivos e 229 aguardando 
exames. A cidade não 
tem casos confirmados 
de Zika e Chikungunya.

de Vigilância Epidemio-
lógica – e DRS – Direto-
ria Regional de Saúde de 
Taubaté. As ações envol-
vem também muita con-
versa com a comunidade 
para esclarecer dúvidas 
sobre os sintomas das 
doenças e sua preven-
ção: o controle dos cria-
douros do mosquito para 
evitar sua proliferação 
é a melhor forma de 
combate. Prefeitura quer 
repetir os bons resul-
tados da prevenção do 
ano passado, quando a 
cidade apresentou o me-
nor número de casos na 
região e terminou o ano 
sem registros de óbito. 

Secretaria de Esportes
realiza seletiva de
handebol feminino

em Taubaté

Taubaté fica com o vice na
Liga Nacional de Handebol

Ubatuba reforça segurança
na alta temporada

Arrastão elimina focos do 
Aedes aegypti no

Gurilândia em Taubaté

Prefeitura de Ubatuba 
continua o combate ao 

mosquito da dengue, zica 
e chikungunya 

Dupla Fernando & Sorocaba apoia  
Campanha de Natal da LBV

Os cantores Fernando & Sorocaba iniciaram a semana fazendo um gesto de Boa Vontade. A dupla 
disse “sim” a #UmDesafioSolidário da LBV e entrou para o time da Boa Vontade por um Natal 
mais feliz e digno. Os músicos posaram para a foto com a camisa da Instituição e aderiram à ini-
ciativa solidária da Legião da Boa Vontade.

Dezenas de artistas estão apoiando a campanha da LBV, entre eles, as duplas João Neto & Frederi-
co e Henrique & Diego; MC Gui; as atrizes Cláudia Raia, Isabel Fillardis, Giovanna Grigio, Lívia 
Inhudes e Raissa Chaddad; os atores Luis Miranda e Gabriel Santana; a apresentadora Adriane 
Galisteu, entre outros.

A ação faz parte da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, 
que beneficiará, com cestas de alimentos não perecíveis, mais de 50 mil famílias em situação de 
vulnerabilidade social atendidas nos programas socioeducacionais da Legião da Boa Vontade e as 
assistidas por entidades parceiras da Instituição em todo o Brasil. E o seu gesto de Boa Vontade, 
qual será? Vem com a gente! =). Acesse www.lbv.org e faça a sua doação!

Saiba mais acessando os perfis da Legião da Boa Vontade nas redes sociais: Facebook (LBVBra-
sil), Twitter (@LBVBrasil) e Instagram (@LBVBrasil).

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza a doação 
de mudas de plantas. Nes-
te mês, a doação acontece-
rá nos dias 17 e 18. Serão 
disponibilizadas mudas de 
árvores nativas, frutíferas, 
pingo de ouro e de árvores 
para calçada. Os interes-
sados deverão retirar as 
senhas. Elas são entregues 

a partir das 7 horas e são 
distribuídas 30 senhas.
Cada pessoa poderá levar 
até 30 mudas, sendo 12 
nativas, cinco frutíferas, 
dez pingos de ouro e três 
específicas para plantio em 
calçadas. O Viveiro Muni-
cipal fica junto ao Depar-
tamento de Meio Ambien-
te da Prefeitura, na rua 

Noel César Pires, sem nú-
mero, Chácaras Reunidas, 
próximo à Avenida Profes-
sor Manoel César Ribeiro.
Mais informações sobre 
a doação de mudas po-
dem ser obtidas por meio 
do telefone 3645-1494. O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 11 
horas e das 12 às 16 horas.

Prefeitura de Pinda realiza
doação de mudas
nos dias 17 e 18


