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A GAzetA dos Municípios

Em mais uma iniciativa da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé em parceria com 
a Secretaria de Habitação 
do Governo do Estado de 
São Paulo estamos con-
vocando moradores dos 
bairros Chácara Canaã, 
Chácara das Rosas, Nova 
Vida e Rua Campos do 
Jordão (Jardim Santana) 

L a r g a d a
Adultos: 09:00 da ma-
nhã - 5Km, 10Km e 
Caminhada de 4Km
Corrida Infan-
til: 08:30 da manhã
I n s c r i ç õ e s
As inscrições serão limi-
tadas em 200(duzentos) 
participantes, incluindo as 
prova de CORRIDAS In-
fantil, 5 e 10km, no valor 
de R$30,00 (trinta reais)
As inscrições para Ca-
minhada serão reali-
zadas no dia e local da 
prova, ou pelo telefone 
12 3677-1123 (Liliane)
C a t e g o r i a s
a. Fraldinha – até 07 
anos (Nascidos até 2008) 
b. Pré-mirim (mas/
fem) – até 10 anos 
(Nascidos até 2005)
c. Mirim (mas/fem) – até 14 
anos (Nascidos até 2001)
d. Infantil (mas/fem) – até 
17 anos (Nascidos até 1998)
e. Adulto (mas/
fem) – (10 km)
18 a 29 anos (Nas-
cidos até 1986)

Desmentindo rumores de 
irregularidades no proje-
to da área que se destina 
o Polo Industrial de Pa-
raibuna, a Administração 
Municipal informa: O Pro-
jeto Executivo está sendo 
elaborado pela empresa 
HABITENGE ENGE-
NHARIA LTDA EPP – 
contratada pelo processo 
2.260/2013. A Prefeitura 
cedeu o terreno para servir 
como depósito dos mate-
riais retirados durante a 
duplicação da Rodovia dos 
Tamoios; em contraparti-
da, o Governo do Estado 
executou toda a terrapla-
nagem da área, construiu 
um trevo de acesso ao polo 
industrial e uma ciclovia 
com 07 quilômetros de ex-

para comparecer na Se-
cretaria de Planejamen-
to Urbano, localizada na 
Praça da República s/n (ao 
lado do Centro de Saúde 
Central) para dar anda-
mento na documentação 
do Programa Cidade Le-
gal, onde os moradores 
dos bairros citados acima, 
poderão regularizar gra-
tuitamente o seu imóvel.

30 a 39 anos (Nas-
cidos até 1976)
40 a 49 anos (Nas-
cidos até 1966)
50 a 59 anos (Nas-
cidos até 1956)
60 em diante (do 
ano de 1955 abaixo)
f. Adulto (mas/fem) - 
(5km) Não haverá di-
visão por faixa etária)
g. Atletas especiais: De-
ficientes visuais, incapa-
cidade motora (prótese) e 
cadeirantes - CORRIDA 5, 
10 KM e CAMINHADA
C l a s s i f i c a ç ã o
A classificação dos ATLE-
TAS nas provas de COR-
RIDAS 5 KM E CORRI-
DA 10 KM será definida 
conforme sua colocação 
(tempo / ordem de che-
gada) e será publicada 
nos siteswww.corridae-
cia.com.br e no site da 
prefeitura www.nativi-
dadedaserra.sp.gov.br.
Não haverá classifi-
cação na modalida-
de CAMINHADA.
Na CORRIDA INFANTIL 

tensão, que ligará o Centro 
da cidade ao polo, isto faci-
litará o deslocamento dos 
trabalhadores às empresas. 
O desenvolvimento do 
projeto – demarcação dos 
lotes e das ruas, ilumina-
ção, rede de água e esgoto, 
entre outras ações – está 
em conformidade com as 
condições atuais do re-
levo, contrariando boa-
tos de necessidade de re-
moção de terra do local. 
Concomitantemente, o 
Departamento Jurídico 
elabora o estatuto que 
deverá determinar as re-
gras para escolha das 
empresas interessadas 
considerando benefícios, 
obrigações, empregabi-
lidade, retorno social, 

Documentos necessários
– Contrato de compra e 
venda – Cópia do RG e CPF
– Cópia da Certi-
dão de Casamento
– Comprovan-
te de Residência
Não percam essa gran-
de oportunidade!
Para mais informa-
ções, entre em contato 
pelo telefone 3607-1014

haverá apenas classifica-
ção para os três primei-
ros de cada prova e sexo.
Na CORRIDA 5KM serão 
premiadas somente os 5 
(cinco) primeiros coloca-
dos em geral, masculino 
e feminino, não havendo 
premiação por faixa etária.
Na CORRIDA 10KM se-
rão premiados os 03 (três) 
primeiros classificados 
masculino e feminino ge-
ral, e também por faixa 
etária conforme item 2.3.
P r e m i a ç ã o
Todos os participan-
tes receberão medalhas 
de participação, que es-
tarão no kit pós prova.
Serão oferecidos tro-
féus aos três primei-
ros de cada catego-
ria conforme item 2.3.
Não haverá premia-
ção em dinheiro.
A prova será realizada 
pela Associação de Mora-
dores e Amigos do Bair-
ro da Marmelada e apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Natividade da Serra

econômico e financeiro 
ao município. Pode-se 
afirmar que há ignorân-
cia sobre o andamento do 
processo por parte da-
queles que usam as redes 
sociais, sem que tenham 
as informações corre-
tas ou mesmo se dispo-
nham a acompanhar o 
desenvolvimento do 
projeto, pois o proces-
so é longo e deve seguir 
todas as etapas para que 
não haja prejuízos fu-
turos ao município. “A 
administração vindoura 
deverá comprometer-se 
com a continuidade do 
projeto, cuja semente está 
plantada”, afirma o pre-
feito de Paraibuna, An-
tonio Marcos de Barros. 

Prefeitura de Tremembé
divulga programa de

regularização de
documentação de imoveis

Inscrições abertas para
III Corrida de Rua

“Jeronimo Gomez Villarino”
em Natividade da Serra

Esclarecimentos sobre
o projeto do polo

industrial de Paraibuna

Dados divulgados esta se-
mana pela Secretaria de 
Segurança Pública do Es-
tado registram queda nos 
índices de criminalidade 
em Taubaté. Os dados di-
vulgados são dos casos de 
homicídio doloso, número 
de vítimas em homicídio 
doloso e roubo de veículo. 
Em setembro de 2015 não 
foram registrados casos de 
homicídio doloso, sendo 
que em setembro de 2014, 
foram 3.  Os roubos de ve-
ículos tiveram queda de 
quase 50%. Em setembro 
de 2015 foram 16 veículos 
roubados contra 30 em se-
tembro de 2014.   A Pre-
feitura de Taubaté vem in-
vestindo na segurança da 
cidade. Em junho de 2013 
foi implantado o Programa 

Atividade Delegada que 
atualmente conta com 150 
policiais militares atuando 
em rondas, em horários de 
folga. A corporação tam-
bém foi reforçada com 50 
motocicletas, duas viatu-
ras modelo e 16 bicicle-
tas. Em julho de 2014 foi 
lançado o COI (Central de 
Operações Integradas) que 
hoje conta com 130 câme-
ras de altíssima tecnologia 
que vigiam 24h diversos 
pontos da cidade, mais 
200 equipamentos instala-
dos em prédios públicos. 
O COI é uma central de 
monitoramento que inte-
gra o trabalho das forças 
de segurança (Polícia Mi-
litar, Guarda Municipal, 
Bombeiros, Defesa Ci-
vil), além da Secretaria de 

Mobilidade Urbana, que 
acompanha as questões 
relacionadas ao trânsito 
e ainda auxilia no cha-
mado às ambulâncias em 
ocasiões de acidentes. A 
Guarda Civil Municipal 
também foi equipada com 
15 motocicletas XRE 300 
e 6 bicicletas de recurso 
próprio da Administra-
ção.  Por meio de convê-
nio firmado com o Go-
verno Federal, a guarda 
recebeu 50 armas elétricas 
não letais, 150 frascos de 
spray de pimenta, 2 ve-
ículos modelo Voyage e 
2 motocicletas e um mi-
cro-ônibus de monito-
ramento do Programa 
‘Crack é Possível Vencer’ 
para  reforço no combate 
ao uso e tráfico de drogas.

Taubaté tem redução nos
índices de criminalidade

em setembro
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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 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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebra de negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acre-
dita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
***
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimadu-
ras. Em contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele 
pode grudar e deslocar a pele que protege o local atingido. Pasta de dente, manteiga 
e qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados. Em queimaduras 
leves a melhor indicação é usar água fria para resfriar o local queimado e evitar 
formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou em compressas.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário 
de 365 dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta 
completa em redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que 
era inscrito no antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de 
março.

Humor

A paciente pergunta:
- Doutor como eu faço para emagrecer?
- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a es-
querda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida...
***
O chefe diz:
- No mês passado erramos no valor do seu salário adicionando 500 reais e você não 
reclamou. Este mês que reparamos o erro e descontamos 500 reais do seu salário,-
você vem reclamar?
- É que um erro eu ainda tolero e deixo passar, mas dois erros já é demais.
***
O caipira vai visitar o compadre e como a porta estava aberta, ele entra e encontra 
o compadre no quarto, assistindo a televisão:
- Aí, compadre, firme?
- Não futebor...
***
Um velhinho de bengala caminha pela rua quando vê um garotinho brincando e lhe 
pergunta:
- Que idade você tem?
- Seis anos, meu senhor.
- Seis anos! Murmurou o velhinho. E não tem nem mesmo a altura da minha ben-
gala!
- E quantos anos têm a sua bengala?
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai,o que é um gênio?
- Pergunte à sua mãe, já que ela se casou com um.
- O que? Não sabia que a mamãe tinha se casada duas vezes. Retrucou o garoto.

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as provas do 
caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja 
tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento 
de que não tem necessidade. Abstenha-se de relações que lhe prejudique a paz. Não 
tente sanar amarguras da alma com modificações que lhe criem exagerada depen-
dência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça 
todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é óbvio ou que já sabe tudo, porque os planos 
do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais simples é sempre a 
mais difícil de fazer.
***
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo de cair e saciar a sede da Terra. Não 
apresse o por do Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer até o último 
raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo para aprender com a sua 
tristeza. Não aprece o teu silêncio, ele tem seu tempo certo de paz após o barulho 
cessar. Não apresse teu amor, ele tem seu tempo certo de semear nos solos mais 
áridos do teu coração. Não apresse a tua raiva, ela tem seu tempo certo para abrir-se 
nas águas mansas da tua consciência. Não apresse o outro, pois ele tem seu tempo 
certo para florescer aos olhos do Criador. Não apresse a ti mesmo, pois precisarás 
de tempo para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações 

O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.

Só amanhece o dia para quem está despertado.

Agora, Inês é morta.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6143 Livro D-23 * Fls. 136 v 
Faço saber que pretendem se casar ADOLFO GONÇALVES REIS FILHO e CARMEN APARECIDA 
CAMPOS, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código 
Civil brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 5 de setembro de 1952, de 
profissão comerciante, residente na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 271, PQ. Vera Cruz, filho de ADOL-
FO GONÇALVES REIS, falecido em Tremembé/SP na data de 6 de dezembro de 2006 e de JORDELINA 
PEDROSO REIS, falecida em Pindamonhangaba/SP na data de 3 de outubro de 2006. A habilitante é 
natural de Suzano - SP, nascido a 24 de outubro de 1960, de profissão comerciante, residente na Rua Dr. 
Miguel Vieira Ferreira, nº 271, Pq. Vera Cruz, filha de MOACIR CAMPOS (87 anos), nascido na data 
de 29 de maio de 1928, residente em Taubaté/SP, natural São Luis do Paraitinga/SP e de EULALIA DE 
OLIVEIRA CAMPOS, falecida em Taubaté/SP na data de 13 de maio de 1997. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório, no lugar de costume 
e publicado na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 22 de outubro de 2015.

Reflexão de Boa Vontade

O patrimônio da Caridade
Paiva Netto 

A Caridade é o conforto de Deus para as Almas e o relacionamen-
to cordial entre criaturas que firmemente desejam a preservação 
deste mundo. Ela é uma função espiritual e social, não apenas 
um ato particular de socorrer apressadamente o mais próximo. 
É uma política dignificante, um planejamento humanitário, uma 
estratégia, uma logística de Deus, entendido como Amor, a nós 
oferecida, de modo que haja sobreviventes à cupidez humana. A 
Caridade é a Força Divina que nos mantém de pé. Sabemos, e 
basta ir ao dicionário, que Caridade é sinônimo de Amor. Por-
tanto, é respeito, solidariedade, companheirismo, cidadania sem 
ferocidades. O mundo precisa de carinho e Amor. Quem diz que 
não quer ser amado está doente ou mentindo, o que, no fundo, 
no caso em questão, é a mesma coisa. Pode ter certeza de que a 
pessoa está gritando lá dentro: “Socorro! Preciso de ser amado! 
ou, preciso ser amada! Mas não tenho coragem de dizer! Tenho 
vergonha de reivindicar, um pouco que seja, da Fraternidade dos 
meus irmãos humanos! Mas escutem o meu apelo desesperado 
e silencioso!”. 
Como escrevi em Como Vencer o Sofrimento, o Amor revela 
a Luz e a Luz espanta a treva. Que mais quereremos nós? O 
ser humano tem carência de Amor verdadeiro. É o que muitos 
dirigentes dos povos em definitivo precisam entender. Governa 
bem aquele que governa o coração. Exclamam alguns: “— Ah, 
eu não falo em Caridade!”. Infelizmente creem que ela se resu-
me em dar às pressas esmola ao mendicante que os interpela. Já 
estão em falta quando se irritam diante do necessitado, que em 
geral é efeito e não causa. Devem refletir sobre este ditado lati-
no: “Hodie mihi; cras, tibi”. (Hoje, eu; amanhã, você). Ou seja: 
agora, o pedinte é ele; amanhã, poderemos ser nós. O pior é que 
alguns transferem essa “amofinação” para um sentimento eleva-
díssimo, que é a Caridade, que eles não entendem muito bem, 
mas que se personifica na cola que junta as partes separadas da 
sociedade mundial. Enfim, Caridade é a esperança que repousa 
em Deus.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

___________________________________
Trecho extraído da entrevista concedida pelo jornalista, radia-
lista e escritor Paiva Netto à também jornalista portuguesa Ana 
Serra, em 19 de setembro de 2008. A íntegra da transcrição en-
contra-se publicada em http://www.lbv.pt/pt/entrevista.pdf.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TREMEMBÉ
Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das 

Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas da sede da Comarca de Tremembé, Tremembé-SP

Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 438, Centro
Tremembé

Aconteceu esta semana 
em Redenção da Serra o 
curso de “Operação de or-
denhadeira mecânica” na 
propriedade do Sr. Ricardo 
Araújo Barbosa que gen-
tilmente cedeu o espaço.
O Curso foi uma par-
ceria entre o Sindicato/
SENAR e a Secretaria 
Municipal de Agrone-
gócio e Meio Ambiente.
Segundo a secretária Nel-
ma Biondi de Angelis 
o curso foi um sucesso!
A secretária ainda ressalta: 
“Estamos em uma região 
onde as cooperativas e lati-
cínios pagam pela qualida-
de do leite, por isso a nossa 
preocupação em ajudar os 
produtores com esclareci-
mento de dúvidas e trazer a 
eles informações relevan-
tes sobre as técnicas para 
que possam agregar valor, 
aumentar a produtivida-
de e ficar mais eficiente.
A secretária destaca ainda 
que nos dias atuais com 
eficiência já está difícil se 
manter nessa atividade, 
imagina sem a eficiência 
e qualidade”. O Governo 
Municipal de Redenção da 
Serra vem nesses últimos 
tempos investindo na pro-
fissionalização dos muní-
cipes, pois para o Prefeito 
Ricardo Lobato a educação 
é a melhor arma para avan-
çarmos rumo ao futuro e 
melhor qualidade de vida!
Governo Municipal. 
Adm. Firme e Transpa-
rente! Texto adaptado da 
Secretaria Nelma Bion-
di por: Ismael Dreyfus

Curso de operação de
ordenhadeira
mecânica em

Redenção da Serra
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                    CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA 
               DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI  

Nº 224 
 
 
            Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 48 da Lei 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar a transparência da 
gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público que  
realizará às 17:00 horas do dia 27 de outubro de 2015, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em 
suas dependências, sito a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projetos de 
Revisão de Ações do Orçamento de 2015. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem. 
 
 

Ver. Paulo Cândido Ribeiro 
Presidente da Câmara 

 
 

Ver. José Donati Nunes 
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

 
 

UBSs intensificam enca-
minhamentos de pacientes 
suspeitos até dia 30. Com 
o objetivo de chamar a 
atenção sobre os perigos 
da hanseníase e levar mais 
informações para toda a 
população, a Prefeitura 
de Caraguá, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, aderiu a Campa-
nha Estadual de Combate 
a Hanseníase, com inten-
sificação das orientações 
e esclarecimentos sobre a 
doença em todo o municí-
pio. Até o dia 30/10/2015, 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) realizam 
um alerta sobre a doença 
e intensificam os encami-
nhamentos de pacientes 
com manchas suspeitas, 
caroços e insensibilida-
de na pele, ao Centro de 
Especialidades Médicas 
(CEM) para uma avalia-
ção com a dermatologista 
e equipe especializada.
 Desde o início do ano, Ca-

Em comemoração ao Dia 
do Professor, a Câmara 
de Taubaté realizou na 
última terça-feira, 20, so-
lenidade em homenagem 
às professoras da rede 
municipal, e também pro-
fissionais da rede estadu-
al e particular. O prêmio 
“Educador do Ano” foi 
instituído pela Câmara 
para evidenciar educado-
res que tenham desenvol-
vido projetos de destaque 
com alunos, como o da 
professora de Educação 
Física, Flaviane de Car-
valho Andrade, da EMIEF 
Vereador Mário Montei-
ro dos Santos que através 
do projeto Horta Educa-
tiva busca conscientizar 
os alunos sobre a impor-
tância da preservação do 
meio ambiente e de cul-

Paraibuna recebeu na 
manhã desta quarta-fei-
ra (21), a visita ilustre 
do governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin. 
O chefe do Poder Execu-
tivo Estadual foi recep-
cionado por lideranças 
políticas do município.
     O governador aprovei-
tou para fazer uma surpre-
sa aos alunos da Escola 
Estadual Coronel Eduardo 
José de Camargo...ele mi-
nistrou uma aula de quími-
ca e deu dicas aos estudan-
tes que se preparam para 
prestar a prova do Enem 
e tentar uma vaga nas 
universidades públicas.
      Em sua passagem pela 
cidade, Alckmin recebeu 

raguá segue com doze pa-
cientes em tratamento, que 
pode durar de seis meses a 
dois anos. A coordenadora 
do Setor de Hanseníase da 
Secretaria de Saúde, en-
fermeira Maria Célia Ma-
rinho, explica que a inter-
venção terapêutica ocorre 
por meio da administração 
de 24 doses de Polioqui-
mioterapia (PQP), medica-
mento que destrói os baci-
los causadores da doença”, 
afirma. Ela também ressal-
ta que, logo após o início 
do tratamento, a doença 
deixa de ser transmissível. 
Durante todo o ano, o setor 
é porta aberta a qualquer 
caso suspeito da doença 
e pacientes podem procu-
rar diretamente a unidade. 
Hanseníase – Esta é uma 
doença transmissível, que 
acomete principalmente 
a pele e os nervos perifé-
ricos. Pode atingir o ros-
to, orelhas, nariz, braços, 
mãos, pernas e pés. Demo-

tivar hábitos saudáveis.
Flaviane realiza um tra-
balho com 50 alunos 
do 2º ano que partici-
pam de todas as etapas 
da construção da horta, 
o plantio, processo de 
semear e a colheita. As 
verduras e hortaliças são 
utilizadas na própria es-
cola no preparo de sucos, 
sanduíches e entregues 
aos alunos para que pos-
sam levar para casa. As 
professoras Mariléa Rosa 
Ilário Lopes e Fernanda 
da Silva Alvissu Prizo-
to da EMIEF Dr. Avedis 
Victor Nahas também re-
ceberam o mesmo prêmio 
pelo trabalho “35 autores 
e dois livros de poemas”.
Já a menção honrosa foi 
dada às professoras: Diva 
Meireles Reinaldo com o 

alguns pedidos especiais: 
um deles que Paraibuna 
não participe da reorga-
nização escolar proposta 
pela Secretaria de Estado 
da Educação, reivindi-
cação prontamente aten-
dida pelo governador. 
A direção e os professores 
da E. E. Coronel Eduardo 
solicitaram ainda que as 
escolas estaduais do muni-
cípio não façam mais parte 
da Diretoria de Ensino de 
Taubaté e passem a perten-
cer à Diretoria de Ensino 
de São José dos Campos, 
por ser esta última mais 
próxima e de fácil acesso.
     O Governo Munici-
pal também aproveitou 
para reforçar o pedido de 

ra de dois a sete anos, em 
geral para o aparecimento 
dos principais sintomas.  
A Hanseníase é transmiti-
da por meio das vias áreas 
superior (tosse e espirro). 
Não contamina através de 
abraço, aperto de mão ou 
qualquer outra expressão 
de carinho. Sintomas - 
Manchas esbranquiçadas 
ou amarronzadas em qual-
quer parte do corpo, com 
diminuição de sensibilida-
de ao calor, a dor ou tato, 
caroços, sensação de cho-
que ao longo dos nervos 
dos braços, mãos, pernas 
e pés, cortar-se ou se quei-
mar sem sentir dor são os 
principais sintomas. Ser-
viço Setor de Hanseníase
Centro de Especialidades 
Médicas Madre Teresa 
de Calcutá (CEM/CEO)
Avenida Maranhão, 421 
– Jardim Primavera - 
“Edifício Madre Tere-
sa de Calcutá” Telefone: 
3886-1200 – Ramal: 1276

projeto Projovem Urbano 
– profissões e ocupações; 
Valéria de Araújo Morais 
e Giovana Luis Nunes 
com o Jornal Coronel, e 
Simone Pereira com a lei-
tura colaborativa de prosa 
literária clássica por ado-
lescentes contemporâneos.
D e s t a q u e : 
A professora de Educação 
Física, Iane Cândida da 
Silva, da EMIEF Professor 
Ernesto de Oliveira Filho 
recebeu destaque pelo pro-
jeto Circo na Escola, que 
insere a criança na cultura 
corporal e tem como obje-
tivo resgatar a autoestima 
e a dignidade dos alunos.
Outros quatro professores 
da rede particular e esta-
dual também receberam 
destaque pela atuação nas 
unidades onde lecionam.

ajuda, visando à recons-
trução da pista na entrada 
da cidade, entre o Bairro 
Bela Vista e a Vila Ca-
margo. O governador se 
dirigiu próximo ao local 
da erosão e, de imediato, 
ligou para a Casa Civil, 
cobrando providências e a 
liberação de recursos para 
a solução do problema.
       Após sair de Parai-
buna, Alckmin viajou 
para o Litoral Norte para 
vistoriar as obras da 
Nova Tamoios Contornos 
e a duplicação do trecho de 
Serra, que após serem con-
cluídas, trarão mais desen-
volvimento para a Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.

Caraguá participa da
Campanha Estadual de 
Combate À Hanseníase

Professoras da rede
municipal de

Taubaté recebem
homenagem na Câmara

Geraldo Alckmin visita à
cidade e se dispõe a atender 
reivindicações da população
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Estrutura é mais uma das 
contrapartidas da Petro-
brás à instalação de gaso-
dutos da Base de Gás do 
Campo Mexilhão. A co-
munidade de pescadores 
do Saco da Ribeira rece-
beu na quarta-feira, 21 de 
outubro, dois ranchos de 
pesca destinados a guardar 
redes, canoas e outros ape-
trechos utilizados em seus 
trabalhos. Os ranchos são 
parte das compensações 
ambientais feitas pela Pe-
trobrás à comunidade de 
Ubatuba como parte do 
PAPP – Programa de Ação 
Participativa para a Pes-
ca - após a instalação de 

A Secretaria de Ação So-
cial em parceria com o 
Sesi, Vesper educação em 
sistema, Casa Noel, Ins-
tituto Sacerdotal de Vida 
Apostólica Jesus Ressus-
citado e Paróquia Jesus 
Ressuscitado oferecem: 
Curso gratuito de plane-
jamento e organização de 
ambientes residenciais.
Aula inaugural: Dia 
29/10/2015 das 8h30 às 
12h30: com informação 
sobre o curso e realiza-
ção das inscrições para a 
primeira turma e cadastro 

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Município 
convida para audiência 
pública onde será apre-
sentado os Balancetes Fi-
nanceiros do 1º e 2º Qua-
drimestres de 2015 sobre 
as despesas e fontes de re-
cursos aplicados na Saúde, 

Desde o início do mês, 
Pindamonhangaba está 
promovendo uma série de 
atividades da campanha 
“Outubro Rosa”. A cam-
panha é realizada por meio 
de parcerias, é um trabalho 
conjunto e o principal ob-
jetivo é alertar as mulheres 
para a prevenção do cân-
cer de mama e do colo do 
útero. CMDM (Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher), Prefeitura de 
Pindamonhangaba - Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, Funvic, e 
demais colaboradores, se 
uniram para fazer com que 
as mulheres se cuidem.
Para fazer com que as 
mulheres mantenham a 
saúde em dia o labora-
tório de análises clínicas 
da Prefeitura, próximo ao 

gasodutos da Base de Gás 
do Campo Mexilhão. As 
construções foram feitas 
na área do Instituto Ocea-
nográfico. A parceria per-
mitirá fomentar pesquisas 
voltadas à área marinha, 
aliando o saber tradicio-
nal dos pescadores com o 
conhecimento acumulado 
pelos pesquisadores para 
fomentar a riqueza dessa 
área oceânica. Como par-
te do mesmo acordo, já 
foram entregues também 
a nova sede da Colônia 
Z-10 de Pescadores, no 
Centro, e um carro frigo-
rífico para transporte de 
pescado e a realização de 

reserva. Carga horária: 4h
Local da aula: Sede do 
Fundo Social na Rua José 
Monteiro Pato, 325 – Jd 
Bom Jesus – Tremembé
Realização do Curso
19/11/15 a 17/12/15 das 
8h30 às 12h30: início das 
aulas abordando o con-
teúdo comportamental.
04/02/16 a 17/03/2016 
das 8h30 às 12h30: 
continuação da abor-
dagem dos ambientes 
e conclusão do curso.
Carga horária: 48h
Documentos para a 

bem como sobre a oferta e 
a produção de serviços na 
rede assistencial própria e 
contratada do 2º Quadri-
mestre de 2015, que acon-
tecerá na Câmara Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé, neste mu-
nicípio, no dia 26 de ou-

Centro de Especialidades 
Médicas, estará aberto 
neste sábado para coleta 
do preventivo. O públi-
co pode ir ao local entre 
7h30 e 11h30. É necessá-
rio levar o RG e o cartão 
SUS. A equipe orienta que 
mulher não tenha relações 
sexuais nos dois dias ante-
riores ao exame e evite o 
uso de duchas e pomadas.
As unidades de saúde tam-
bém convidam as mulheres 
para participar das ativi-
dades de conscientização 
e para passar nas consul-
tas. Nesta sexta-feira (23) 
terá coleta de preventivo 
e solicitação de mamo-
grafias no Feital, Cidade 
Jardim e na Cruz Grande, 
por exemplo, a partir das 
8 horas. Ações no final de 
semana e na segunda-feira

curso para as mulheres de 
corte e costura, em Picin-
guaba. No evento, o pre-
feito Mauricio destacou 
a importância da luta dos 
pescadores pela ocupação 
do território e reafirmou: 
“temos compromisso com 
os pescadores e estamos 
trabalhando pela munici-
palização do píer do Saco 
da Ribeira para uso da pes-
ca, dos turistas e da presta-
ção de serviços”, finalizou 
Mauricio. Fruto dessa con-
trapartida também é a for-
mação da Associação de 
Pescadores do Saco da Ri-
beira, que fará a gestão do 
espaço de forma coletiva.

inscrições: Cópia do 
RG, CPF e Compro-
vante de residência.
Idade mínima: 16 anos 
completos Valor: Gratuito
Local do curso: Rodo-
via Floriano Rodrigues 
Pinheiro Km 16, Bairro 
Paraíso ( Colégio Vesper)
OBS: para receber o certi-
ficado emitido pelo SESI, 
o aluno deverá ter 75% 
de presença nas aulas.
INSCRIÇÕES: Secretaria 
de Ação Social (Rua José 
Monteiro Pato, 325 – Jd 
Bom Jesus – Tremembé)

tubro de 2015, às 10h, em 
cumprimento à Lei Com-
plementar nº 141/2012.
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente.
Atenciosamente. José 
Marcio Araujo Guimarães
Secretário de Saúde

O CMDM, a Funvic e pro-
fissionais da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba irão re-
alizar panfletagem e fazer 
ações de conscientização 
para a prevenção do cân-
cer de mama e colo do 
útero no Shopping Pátio 
Pinda das 14 às 20 horas. 
Esta atividade acontece-
rá nos dias 23, 24 e 25.
No sábado (24) acontece 
o Mombaça Rosa e Ca-
minhada Rosa no bairro. 
As ações terão início às 9 
horas e o público poderá 
participar das atividades 
no Centro Comunitário.
No domingo (25), a ci-
dade terá mais uma eta-
pa do Circuito Corrida 
de Rua. A largada será às 
9 horas e os atletas parti-
rão do Parque da Cidade.

Prefeito de Ubatuba
entrega rancho de pesca

no Saco da Ribeira

Inscrições abertas: Curso 
gratuito de planejamento e 
organização de ambientes 
residenciais em Tremembé

Prefeitura de Tremembé
convida população para
audiência pública sobre

recursos aplicados na Saúde

Cidade de Pinda realiza
várias ações do
Outubro Rosa


