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A GAzetA dos Municípios

Taubaté vai encerrar o ano 
de 2015 com uma redução 
de 74% no número de ca-
sos confirmados de dengue 
no comparativo com 2014.
De acordo com balanço da 
Vigilância Epidemiológi-
ca foram registradas este 
ano 4.293 notificações da 
doença, que resultaram em 
2.507 casos confirmados 
autóctones e 1.552 nega-
tivos. Outros 234 casos 
aguardam o resultado dos 
exames. Um dos casos po-
sitivos resultou em morte.
Em 2014, Taubaté fechou 
o ano com 11.045 notifi-
cações, das quais 9.609 
foram positivas autócto-
nes e um caso positivo 
importado, com 1.435 re-
gistros negativos. Naquele 
ano foram contabilizadas 
oito mortes pela doença.
A redução de mais de 

A tarde de quarta-feira 
(23) foi de bate bola en-
tre os Amigos do Guga e 
a Seleção da Copa Guga. 
Esta partida foi o Futebol 
Solidário, um evento orga-
nizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Pinda-
monhangaba com o apoio 
da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura. A partida bene-
ficente contou com a 
presença do craque da 
Seleção Brasileira de 
Futebol, Luiz Gustavo.
Esta ação solidária arreca-
dou mais de uma tonelada 
de alimentos, que foram 
encaminhados ao Fundo 
Social de Solidariedade 
para fazer a entrega às 
entidades. O jogo ocor-
reu no campo da Associa-
ção Atlética Ferroviária, 
o placar foi 6 x 5 para os 
Amigos do Luiz Gustavo.
Luiz Gustavo afirma que é 
sempre uma alegria mui-
to grande quando volta 

7.000 casos é resultado das 
estratégias montadas pela 
Prefeitura para a preven-
ção e combate ao Aedes 
aegypti, mosquito trans-
missor da dengue e que 
agora também é respon-
sável pelos casos de zika 
e chikungunya em todo o 
país. A cidade teve 9 noti-
ficações de casos suspei-
tos de zika em 2015, todos 
eles negativos. Em relação 
à chikungunya, o balan-
ço é de 19 notificações e 
16 casos negativos, com 
três aguardando exames.
Apesar dos números po-
sitivos, o momento é de 
alerta para evitar uma 
nova epidemia em 2016. 
De acordo com a última 
ADL (Análise de Densida-
de Larvária), realizada em 
outubro, Taubaté atingiu 
um indicador de infestação 

à sua cidade de origem e 
tem várias recordações. 
“Vivo aqui até hoje, sem-
pre passo as minhas férias 
aqui. Só tenho a agradecer 
as pessoas que organizam 
este evento, todos que 
vem colaborando. Sinto-
me feliz de estar aqui e 
poder ajudar ao próximo”.
Luiz Gustavo afirma 
que o objetivo é me-
lhorar cada vez mais 
este evento solidário, 
trazendo outros jogado-
res, para que assim pos-
sa ajudar ainda mais as 
pessoas que necessitam.
Ricardo Goulart, que já 
jogou na seleção brasileira 
de futebol e hoje é meia-a-
tacante no Guanzhou Ever-
grande da China, comenta 
que o jogo beneficente é 
uma iniciativa muito boa 
e que ano passado também 
teve o prazer de participar. 
“É um evento que transmi-
te energia positiva e ajuda 
quem precisa. Poder ajudar 

de larvas do Aedes aegypti 
de 1,7 pontos no IB (Índice 
Breteau). O número é pre-
ocupante já que o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos, o que significa que, 
para cada 100 imóveis vi-
sitados, somente um apre-
sentaria larvas do mos-
quito. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia.
Uma nova ADL será reali-
zada em Taubaté em janei-
ro. Cerca de 3.600 imóveis 
devem ser visitados pelos 
agentes. A cidade é dividi-
da em seis áreas, onde são 
verificadas a existência 
de larvas do mosquito e 
os tipos de recipientes em 
que foram encontradas. A 
prefeitura reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito.

num evento como este é 
gratificante. Espero um dia 
fazer um evento deste em 
minha cidade, que é São 
José dos Campos e levar 
o Luiz Gustavo também”.
V i c e n t e 
Corrêa da Silva coman-
dou a Seleção da Copa 
Guga e revela que foi um 
jogo festivo, onde os atle-
tas do Distrito tiveram a 
oportunidade de se diver-
tir jogando futebol com os 
amigos do Luiz Gustavo 
e parabeniza a todos que 
foram ao campo e contri-
buíram com a doação de 
alimentos para ajudar as 
pessoas que necessitam.
O Fundo Social de So-
lidariedade agradece a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio dos 
profissionais da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer, a Associação Atlé-
tica Ferroviária, e todos 
os colaboradores que con-
tribuíram com o evento.

Taubaté fecha 2015 
com redução de 74% de 

casos de dengue

Jogo beneficente
arrecada mais de uma 
tonelada de alimentos

O Sesc Taubaté apresenta 
neste domingo (3), ativi-
dades para o público in-
fantil, iniciando a partir 
das 11h, com espetáculo 
teatral, oficina de cons-
trução de brinquedos e 
jogos. As atrações visam 
promover a integração 
entre pais e filhos. A peça 
teatral Fonchito e a Lua 
abre as atividades às 11h 
e traz a história de um 
menino apaixonado que 
encontra uma forma de 
armar-se de coragem para 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, por 
meio de processo licitató-
rio, vai complementar os 
serviços de condução de 
pacientes na cidade, am-
pliando a frota. Atualmen-
te, a Prefeitura transporta 
mais de 300 pacientes por 
dia para tratamento em ou-
tras cidades. O objetivo é 
melhorar a qualidade de 
atendimento e rapidez no 
transporte. Foram criados 
pontos de encontro dos 
pacientes em centro de 
saúdes para melhorar na 
agilidade do transportes, 

conseguir o beijo da ama-
da. Tarefa nada fácil, pois 
a menina pede um pre-
sente inusitado para o seu 
apaixonado. Após o teatro, 
o projeto Lá em Casa, às 
11h30, apresenta propos-
tas para que pais e filhos 
construam brinquedos 
e jogos para brincar em 
casa. Utilizando diferen-
tes linguagens e materiais, 
a cada encontro é apre-
sentada uma sugestão e 
neste dia os participantes 
irão construir um Por-

e os pacientes acamados 
serão transportados de 
ambulância e buscados em 
casa. “Para realizarmos 
esta mudança ouvimos a 
população e analisamos 
as reclamações ao longo 
dos últimos dois anos. Os 
primeiros pacientes que 
eram buscados para irem 
aos serviços de referência 
ficavam em torno de duas 
horas rodando pela cida-
de, buscando os demais 
pacientes de casa em casa. 
Com estes pontos estraté-
gicos vamos atender a po-
pulação da melhor forma 
possível. Os pacientes aca-

ta- trecos. Para participar 
é essencial que a criança 
esteja acompanhada de 
responsável e verifique a 
disponibilidade de vaga. 
Os Jogos do Mundo acon-
tecem às 13h30 e com-
binam jogos de mesa e 
tabuleiro de diversas par-
tes do mundo para que os 
participantes desenvol-
vam um olhar criativo e 
ampliem a percepção so-
bre as estratégias utiliza-
das nas jogadas. Todas as 
atividades são gratuitas.

mados e da hemodiálise 
terão um tratamento dife-
renciado, serão buscados 
em casa normalmente. A 
mudança é para as pessoas 
que podem se locomover”, 
enfatiza a secretária da 
pasta, Sandra Tutihashi. 
Ela explica que foi reali-
zado o processo licitatório 
para a complementação 
dos serviços, com isto ha-
verá maior disponibilida-
de de veículos para aten-
der os pacientes dentro do 
município, por exemplo, 
buscando e levando a pes-
soa para os serviços de 
fisioterapia, entre outros.

Sesc Taubaté apresenta
programação para pais e filhos

Secretaria de Saúde em
Pinda realiza mudanças no 

transporte de pacientes
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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

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que 
apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo 
surto, produz uma nova imagem e assim por diante durante 10 a 30 minutos de du-
ração, em média de um sonho. Tentando encontrar sentido nessa confusão, a mente 
encaixa estranhas imagens em uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do 
estado emocional da pessoa que está sonhando.
***
Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem, fenômeno provocado 
pelo Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que subam quando a atração 
é maior. Por estar mais próximo, nosso satélite tem maior influência do que o Sol, 
nas marés. Se a Lua e o Sol estão do mesmo lado ou ambos em lados opostos, como 
na Lua Nova ou na Lua Cheia, a atração conjugal torna-se maior, provocando marés 
mais altas ou mais baixas que de costume. Quando a Lua entra nos Quartos Minguan-
te ou Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Lua e a maré é produzida pela 
diferença entre as duas forças. Todos os dias, a maré alta leva seis horas para chegar 
ao ponto máximo. Faz então uma pausa e retrocedendo para a maré baixa. Como o 
tempo entre as duas marés é de doze horas e vinte e cinco minutos, o horário da maré 
alta muda de um dia para o outro. A maré alta chama-se “preamar” e a maré baixa 
chama-se “beira mar”.

Humor

No tribunal, o Juiz se dirigiu ao réu cm palavras duras:
- Se não bastasse o que fez, o senhor ainda escolheu como cúmplice um bandido da 
pior espécie!
- Eu sei senhor Juiz.
- O senhor tem que ter vergonha do que fez!
- Concordo, meritíssimo.
- E, além de tudo isso, sabe da gravidade da situação.
- Verdade, senhor Juiz.
- O que você fez é absurdo!
- Eu sei de tudo isso, meritíssimo e, também sei de todas as punições que me espe-
ram. O problema é que eu não achei ninguém honesto para me ajudar! Respondeu o 
sujeito.
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai, por que é que o senhor se casou com a mamãe?
E o pai, carinhosamente, abraça o filho e diz:
- Você também está admirado com isso não é meu filho?
***
Quando fazia compras no supermercado, vi um casal empurrando um carrinho cheio. 
Ela ia acrescentando mais e mais produtos e ele suplicando:
- Pare, pare com isso! Se você continuar comprando todas essas coisas gostosas, sua 
mãe nunca mais irá embora...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo natural. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante. Quem ouve a tentação, 
cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem 
esquece as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados popula-
res. Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um ho-
mem que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os 
menos egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minu-
to a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao 
invés de resolvê-las. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. 
O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não 
chegar a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende 
ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma 
semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto e defender 
alguém, não penetre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por 
simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes 
graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a 
segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas se-
rão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos 
individuais, porque qualquer qualidade excedente é muito problemática no quadro 
de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala e sim um 
poder que irradia.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.

Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece.

O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.

A renúncia é a liberdade, não querer é poder.

Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.

Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.

O interesse que cega a uns é a luz de outros.

A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.

MISCELÂNEA

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Serviços 
Públicos, entrega nes-
ta terça-feira, dia 29, às 
10h, a nova praça do Jar-

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté fecha a tempora-
da 2015 com a liderança 
do ranking brasileiro por 
equipes nas categorias 
Elite Masculino e Junior 
Masculino. A listagem é 
divulgada pela Confede-
ração Brasileira de Ciclis-

dim Mourisco. No lo-
cal, onde havia um lixão, 
foi construído um espaço 
com pista de caminhada, 
bancos, mesas, paisagismo 
e iluminação para dar lazer, 

mo. Taubaté se manteve 
a liderança junho deste 
ano. Para avaliação é le-
vado em consideração o 
desempenho dos quatro 
melhores colocados em 
cada prova realizada pela 
entidade. O grupo tem o 
apoio da Prefeitura e é 

conforto e segurança aos 
moradores. A obra 
teve inicio em 
outubro deste 
ano e o investimen-
to foi de R$ 243 mil.

patrocinada por Valgroup, 
Arroz e Feijão Tarumã, 
Comevap, Dhf Quality, 
Zezinho Materiais para 
Construção, JL Indústria 
de Peças Técnicas, Colé-
gio Cotet, Mauro Ribeiro 
Sports, Integral Médica 
e Desafius Sport Bike.

Prefeitura de Taubaté entrega 
nova praça no lugar de antigo

lixão no Jardim Mourisco

Equipe de Ciclismo de
Taubaté termina 2015

como a melhor do Brasil
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 28/12/2015 e 28/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 162, Termo nº 6195
Faço saber que pretendem se casar WASHINGTON LUIS MARIANO e ELISABETE 
CRISTINA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, 
nascido a 22 de janeiro de 1976, de profissão metalurgico, estado civil divorciado, re-
sidente na na Estrada Municicipal Luiz Macedo Barroso, nº 8100, Região Fazenda 
Gurumirim, nesta cidade, filho de SILVIO LEÃO MARIANO, 76 anos, nascido na 
data de 20 de abril de 1939 e de APARECIDA GOMES MARIANO, 74 anos, nascida 
na data de 22 de janeiro de 1941, residentes em Taubaté/SP, natural de Ouro Branco/
MG. Ela é natural de São Paulo - SP, nascido a 3 de fevereiro de 1972, de profissão 
auxiliar administrativa, estado civil divorciada, residente na no mesmo endereço do 
contraente, filha de PEDRO MACHADO DA SILVA, 72 anos, nascido na data de 22 de 
julho de 1943, residente em São Paulo/SP, natural de Mococa/SP e de NAYR FROZZA 
DA SILVA, falecida em São Paulo/SP na data de 20 de dezembro de 2006. 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, 28/12/2015.

Tremembé, 29 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Mais uma vitória da ad-
ministração Tradição com 
Inovação, desde o início 
da gestão, o prefeito Mar-
celo Vaqueli não mediu es-
forços para que o municí-
pio saneasse as pendências 
junto ao CAUC (Serviço 
Auxiliar de Informações 
para Transferências Volun-
tárias) para que o municí-
pio pudesse usufruir de to-
dos os recursos a que têm 
direito na grade de con-
vênios para investimentos 
federais em prol de suas 
legítimas necessidades.
O CAUC possui 13 itens 
obrigatórios para serem 
observados na formaliza-
ção e execução dos con-
vênios, todos previstos nas 
exigências básicas fixadas 
pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF). Esses 
itens englobam a regula-
ridade das prefeituras na 
prestação de contas de 
convênios, o cumprimen-
to de encargos e acordos 
com o INSS, a situação 
em dia junto ao Cadin e o 
CRP (Certificado de Regu-
laridade Previdenciária), 
entre outras condições.
Conforme mencionada na 
matéria do dia 02/12/2014, 

A Prefeitura de Tremem-
bé através dos funcio-
nários da secretaria de 
saúde, acompanhados do 
secretário da pasta José 
Marcio Araujo Guima-

Como fechamento de um 
ano de grandes realiza-
ções, o Programa Mais 
Educação da Secretaria 
de Educação, organizou 
o 2º Encontro dos alunos 
de todas as escolas que 
oferecem o Programa.  
O evento aconteceu no 
Centro Educacional An-
tônio de Barros Mattos.
O evento contou com mais 
de 550 alunos, acompa-
nhados por professores 
comunitários, monitores e 
estagiários do Mais Edu-
cação que, empenhados, 
apoiaram e acompanharam 
o evento de perto, auxilian-
do os alunos em todas as 
atividades desenvolvidas.
Assim como no ano pas-
sado, o objetivo desse en-
contro foi integrar os alu-
nos do Programa das 12 
escolas de Ensino Funda-
mental, oferecendo diver-
sas oficinas e atividades 
onde os alunos pudessem 
vivenciar e ter momentos 
de descontração, conhe-
cer outras crianças, apre-
ciar e saber mais sobre as 
atividades do Programa, 
proporcionando-lhes mo-
mentos de lazer, cultura 
e educação. A novidade 
desse 2ª encontro foram o 
espaço das artes marciais e 
as apresentações artísticas.
No período da manhã fo-
ram oferecidas aos alunos 
cerca de 20 oficinas dentre 
elas horta, escultura de ar-
gila, teatro, hip hop, artesa-

no site www.tremembe.sp.
gov.br,  o município defini-
tivamente saiu do CADIN 
em novembro de 2014, 
onde estava inscrita desde 
2003, mas para que pudes-
se definitivamente assinar 
convênios junto ao Gover-
no Federal era preciso sa-
near os 13 itens do CAUC, 
e nesta data, graças ao em-
penho e dedicação de toda 
equipe da Secretaria de 
Assuntos Fazendários da 
Prefeitura e apoio da Câ-
mara Municipal, tal fato se 
concretizou, o último item 
regularizado foi o CRP 
que é o Certificado de Re-
gularidade Previdenciária, 
um documento fornecido 
pela Secretaria de Políti-
cas de Previdência Social 
– SPS, do Ministério da 
Previdência Social, que 
atesta o cumprimento dos 
critérios e exigências esta-
belecidos na Lei nº 9.717, 
de 27 de novembro de 
1998, pelo regime próprio 
de previdência social de 
um Estado, do Distrito Fe-
deral ou de um Município, 
ou seja, atesta que o ente 
federativo segue normas 
de boa gestão, de forma 
a assegurar o pagamento 

rães, promoveram na ma-
nhã desta quarta-feira 
(30), uma linda cantata 
de final de ano no Cen-
tro de Saúde e no Pron-
to Atendimento para as 

nato, estêncil, marcenaria, 
rádio, fotografia, jazz e jar-
dinagem. Na quadra fica-
ram as lutas, tae kwon do, 
karatê, judô e muay thay.
Sob a supervisão de toda 
equipe os alunos circu-
lavam pelas oficinas e lá 
se divertiam aprendendo. 
Os monitores, profissio-
nais dedicados e compe-
tentes, recebiam as di-
versas turmas com muita 
simpatia e disposição.
Depois de um lanche gos-
toso os alunos foram para 
a segunda parte do evento, 
as apresentações artísticas 
e esportivas. Foi um mo-
mento muito importante, 
onde os alunos brilharam 
no “palco” e emociona-
vam a cada apresentação, 
hip hop, jazz, flauta, coral, 
muay thay, entre outros.
A coordenação aprovei-
tou o dia para realizar a 
formatura dos alunos do 
curso de marcenaria, nes-
se dia cerca de 50 alunos 
receberam o certificado 
monitor muito querido 
por todos, o sr. Caçador.
O evento encerrou com 
uma linda homenagem aos 
grandes responsáveis pelo 
sucesso do Programa, os 
professores comunitários 
e os monitores. Os coorde-
nadores muncipais Victor 
Narezi e Luana Campos 
elogiaram e agradece-
ram a dedicação de todos: 
“Esse ano foi atípico para 
o Programa, com a toda 

dos benefícios previdenci-
ários aos seus segurados.
É dessa forma que a Prefei-
tura de Tremembé trabalha 
atualmente, com profissio-
nais empenhados em fa-
zer nossa cidade crescer.
Abaixo, conheça o ob-
jeto contemplado:
Informamos que esse 
Município foi contem-
plado com uma emen-
da do Orçamento Geral 
da União – OGU/2015, 
descrita abaixo:
Proposta SI-
CONV: 48140/2015
Convênio SI-
CONV: 823830/2015
Plano de Trabalho: 
1 0 2 6 9 2 8 - 4 9 / 2 0 1 5
Gestor: MINISTÉ-
RIO DAS CIDADES
Programa: PLANEJA-
MENTO URBANO
Valor do Repas-
se: R$ 493.100,00
Valor da Contrapar-
tida: R$ 5.000,00
Objeto: A PROPOSTA 
DE TRABALHO VISA 
RECAPEAMENTO AS-
FÁLTICO NO BAIRRO 
PARQUE DAS FONTES 
SENDO O OBJETO DES-
SE CONVÊNIO ATEN-
DER A POPULAÇÃO.

pessoas que aguardavam 
atendimento e para pa-
cientes em tratamento.
A iniciativa levou ale-
gria, e muita emoção 
aos munícipes presentes.

dificuldade na esfera fe-
deral, trabalhamos com 
pouca verba e ainda assim, 
conseguimos excelentes 
resultados e investimos 
muito na qualidade das 
atividades para os alunos, 
isso é resultado de muito 
esforço, dedicação e com-
petência de toda equipe!”.
A Secretária de Educação 
destaca uma evidente mu-
dança na Educação do mu-
nicípio com o Programa:
“Hoje, cultura, arte e es-
porte é uma realidade 
nas escolas de Tremembé 
e isso se dá ao Progra-
ma Mais Educação, que 
vem se destacando cada 
vez mais pela primazia 
na execução. Poder ofe-
recer tantas oportunida-
des aos nossos alunos é 
ampliar a perspectiva de 
futuro de cada um deles. 
Estou muito orgulhosa 
do Programa Mais Edu-
cação em nossa cidade”.
Para o Prefeito Munici-
pal Marcelo Vaqueli, “O 
Programa Mais Educação 
é uma grande conquista, 
pois com tantas novas op-
ções, o aluno está sentindo 
prazer em estudar em nos-
sas escolas, enriquecendo 
a sua bagagem cultural 
e social e se preparando 
para o futuro. Aproveito 
esta oportunidade para de-
sejar à todos que fazem o 
Mais Educação na Rede 
ainda mais êxito para 
esse novo ano de 2016.”

Depois de 12 anos: Tremembé 
conquista verba federal de quase 

meio milhão para asfalto no
Parque das Fontes

Prefeitura realiza cantata a
pacientes do Pronto Atendimento 

e Centro de Saúde

Alunos se destacam no
2º Encontro do Programa

Mais Educação de Tremembé

As pessoas que possuem 
vínculo com Pindamo-
nhangaba, seja por moti-
vos de trabalho ou estudo, 
e utilizam a estrada do 
Atanázio poderão fazer a 
solicitação de isenção do 
pedágio a partir do dia 04 
de janeiro. O prazo termi-
na no dia 29 de janeiro, a 
partir do dia 01 de feverei-
ro será suspensa a isenção.
Os trabalhadores devem 
apresentar cópias legíveis 
do Licenciamento do ve-
ículo no nome da pessoa 
que realizar o pedido, ou 
em nome do esposo (a) 
com a certidão de casa-
mento, Carteira Nacional 
de habilitação (CNH), 

comprovante de endereço 
(máximo mês ante-
rior), Carteira de traba-
lho (CTPS) e Declara-
ção do RH da empresa.
No caso de estudantes 
eles terão que apresen-
tar cópias do Licencia-
mento do veículo no pró-
prio nome, ou da esposa 
(o) juntamente com a cer-
tidão de casamento, ou 
documentação do auto-
móvel no nome dos pais, 
com autorização com fir-
ma reconhecida, Carteira 
Nacional de habilitação, 
comprovante de endere-
ço, que seja no máximo 
do mês anterior ao pedido, 
e declaração de matricula 

da instituição de ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais, Cor-
po de Bombeiros e das 
Forças Armadas devem 
apresentar cópias legí-
veis do Licenciamento 
do veículo em seu nome 
(cônjuge com certidão 
de casamento), Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior), Carteira Fun-
cional e Declaração do 
Bata lhão/Companhia .
A isenção também pode 
ser concedida às pessoas 
jurídicas. O recadastra-
mento da isenção 2015 
é feito no Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura ou 
Subprefeitura, em Moreira 
César, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas.
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba salienta que 
na SP-62 os veículos de 
passeio não pagam, in-
dependentemente de 
onde foram licenciados. 

Recadastramento para isenção de 
pedágio inicia dia 04 de janeiro
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A Escola Municipal Vito 
Ardito, no Araretama, 
completou 25 anos de 
fundação, atendendo atu-
almente 280 alunos com 
idade entre 5 e 10 anos, 
do nível pré II ao 5º ano.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba e neto do ho-
menageado participou de 
uma exposição sobre as 
inúmeras atividades da es-
cola, quando pais, alunos 
e professores também par-
ticiparam desta atividade.
Na década de 80, o bairro 
Araretama contava apenas 
com uma escola estadual: 
“Regina Célia” que mi-

O sonho da casa própria 
de 27 famílias de Pinda-
monhangaba foi realiza-
do na tarde de terça-feira 
(22). O prefeito entregou o 
contrato de doação do Lo-
teamento Nova Esperança, 
no Araretama. As famílias 
foram contempladas há 
mais de uma década e por 
cumprirem com as regras 
tiveram como benefício a 
doação. O próximo passo 
é ir ao cartório para pas-
sar para o próprio nome.
Adriana Borges, profes-
sora, afirma que foi um 
presente de Natal, porque 

nistrava aulas de 1ª à 8ª 
série e o bairro não dis-
punha de Educação In-
fantil. No final de 1988, 
inicia-se a construção 
da EMEI “Vito Ardito”. 
O homenageado - Vito 
Ardito nasceu na cidade 
de Polignamo à Mare, na 
Itália, no dia 16 de julho 
de 1892, onde trabalhou 
desde criança. Sua cida-
de natal era uma cidade 
pequena, onde a maio-
ria da população era de 
pescadores, pois, não ti-
nham onde trabalhar e o 
então garoto Vito Ardi-
to era pastor de ovelhas.

faz 18 anos que mora no 
Nova Esperança e a fa-
mília estava aguardando 
por este momento. “Re-
ceber a doação foi muito 
emocionante, agora é da 
gente. Já fiz algumas me-
lhorias na casa, agora tem 
que pintar para o Natal, 
vamos ver se dá tempo 
ainda, se não der a gente 
pinta para o Ano Novo”.
Esmeralda Carolina Go-
mes, dona de casa, conta 
que receber esta doação foi 
um presente. Ele agradece 
o prefeito por ter entregue 
à família o local onde re-

Com apenas 18 anos, 
o mesmo veio sozinho 
para o Brasil e se insta-
lou em São Paulo, onde 
começou a trabalhar 
no comércio de arroz.
Aos 23 anos, casou-se 
com Alessandra Denti, 
também italiana e com-
panheira inseparável e ti-
veram três filhos, Savério 
Mário Ardito, Maria José 
Ardito e Agostinho Ardito.
Visionário, adquiriu mui-
tas fazendas e entre elas a 
Fazenda Mombaça, aqui 
em Pindamonhangaba, 
onde viveu até sua morte 
no dia 12 de julho de 1971, 
aos 79 anos de idade. Fa-
zenda esta da qual fazia 
parte toda a área onde 
hoje está o Loteamen-
to Araretama e a EMEI.
“Meu avô era um homem 
de grande coragem, de 
idealismo e muito traba-
lhador. Aprendi muito 
com seus exemplos e es-
ses ensinamentos fazem 
parte da minha vida e do 
que sou”, disse o prefeito.

side. “Eu agradeço muito 
ao prefeito, é um homem 
muito bom, isto que ele 
está fazendo para gente é 
um verdadeiro presente”.
“A equipe da Prefeitura 
de Pindamonhangaba tem 
trabalhado constantemen-
te para fazer com que mais 
famílias realizem o sonho 
da casa própria. Recente-
mente, foram entregues 
94 apartamentos no Lo-
teamento Azeredo, está 
em construção mais 1.536 
apartamentos no Arareta-
ma, foi firmado convênio 
com o Governo do Estado 
de São Paulo para cons-
trução de mais casas pelo 
programa Casa Paulista, 
faremos mais de 200 mo-
radias no Ayako Honda, 
em Moreira César. Todos 
nós da Prefeitura ficamos 
muito felizes em poder 
realizar o sonho das fa-
mílias”, finaliza o prefei-
to de Pindamonhangaba.

Escola Vito Ardito no Araretama
completa 25 anos de história

Pinda realiza sonho da casa 
própria de 27 famílias

Alunos do curso de Pa-
nificação Itinerante, do 
programa de Formação 
Profissional do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé, receberam 
no dia 15 de dezembro, o 
certificado de conclusão. 
O curso foi realizado no 
bairro Flor do Campo na 
Comunidade Imacula-
da Conceição – Paróquia 
Jesus Ressuscitado. Este 
projeto visa levar o cur-
so de Panificação, já re-
alizado no Fundo Social 
de Solidariedade, para os 
bairros mais afastados do 
município, visando faci-
litar o acesso aos muníci-
pes que não possuem con-
dição de se deslocar até 
a sede do Fundo Social.

A maioria dos 30 for-
mandos são moradores 
dos bairros Maracaibo, 
Flor do Campo, Alberto 
Ronconi e Poço Grande.
A primeira dama e pre-
sidente do Fundo So-
cial de Solidarieda-
de Andrea Vaqueli 
entregou os certificados.
Durante o curso, os alunos 
tiveram a oportunidade 
de aprender a fazer pães 
bolos, salgados, roscas, 
coberturas e doces, além 
de prepararem uma mesa 
para festa de formatura.
O objetivo do curso itine-
rante é capacitar pesso-
as na área de panificação 
e confeitaria artesanal 
para o mercado de tra-
balho e, assim, melho-

rar a renda familiar.
No mesmo dia foram entre-
gues 10 certificados para a 
6ª turma de Assistente de 
Cabeleireiro. Este curso, 
foi dirigido pela professora 
Adriana Julia Monteiro 
Moreira e foi finalizado 
com um dia de workshop 
para todas as alunas des-
de a 1ª turma e um dia 
com conteúdos extras 
sobre o assunto com a fi-
nalidade de enriquecer o 
aprendizado das alunas.
As pessoas interessadas 
em participar do próxi-
mo curso deverão procu-
rar o Fundo Social fica na 
Rua José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Je-
sus– ou ainda pelo te-
lefone 3674-3910.

Fundo Social entrega
certificados de Assistente de

Cabeleireiro e Panificação Itinerante

Todos os estudantes que 
possuem bolsas de estudo 
universitário deverão fazer 
a renovação deste benefí-
cio entre os dias 04 e 08 de 
janeiro. A Prefeitura con-
cede 160 bolsas por meio 
da Lei Municipal nº 5.509, 
de 28 de fevereiro de 2013. 
O investimento anual é de 
mais de R$ 1,5 milhão.
A renovação será feita no 
Departamento de Assis-
tência Social, localizado 
na rua Euclides Figuei-
redo, 94, Alto Cardoso, 
próximo à Prefeitura. O 

atendimento é das 8 às 12 
horas e das 13 às 16h30.
Os estudantes deverão 
apresentar comprovante 
atual de residência, com-
provante de renda, carteira 
de trabalho ou comprovan-
te de autônomo e o relató-
rio de notas do ano de 2015.
Conforme prevê a lei, 
perderá o direito à reno-
vação da bolsa o aluno 
que tiver sido reprovado, 
não atingir 75 % da fre-
quência escolar, tiver de-
pendência de disciplinas, 
se houver irregularidade 

de matrícula da universi-
dade e deixar de se ma-
tricular na universidade.
A Lei Municipal 5.509 foi 
aprovada pela Câmara de 
Vereadores, autorizando o 
Executivo a conceder as 
bolsas de estudo integrais 
para os munícipes matri-
culados em instituições 
de ensino superior na mo-
dalidade de licenciatura, 
tecnologia e bacharelado, 
seja em cursos presenciais 
e não presenciais, reco-
nhecidos pelo Ministério 
da Educação e Cultura. 

Beneficiados com bolsas
de estudo universitário de Pinda 

devem fazer renovação
EM TREMEMBÉ

O balanço do COI (Cen-
tro de Operações Integra-
das) de Taubaté registra 
o atendimento de 3.350 
ocorrências entre janei-
ro e novembro de 2015. 
As ocorrências apontadas 
são divididas em: Polícia 
Militar (1.873), Corpo de 
Bombeiros (257), Trânsito 
(393), Defesa Civil (28), 
ambulâncias municipais 
(48), Guarda Municipal 
(329), fiscalização de pos-
turas (60) e naturezas di-
versas (362). Do total de 
ocorrências registradas de 
janeiro a novembro, 1.873 
tiveram a Polícia Militar 
acionada com 160 apre-
ensões por motivos como: 
vandalismo, invasão de 
prédio público, captura 
de foragidos, encaminha-
mento de suspeitos aos 
distritos policiais, briga, 

furtos, posse de armas e 
entorpecentes, embria-
guez, resistência à abor-
dagem policial e tráfico 
de drogas. Um dos casos 
mais recentes foi no dia 
15 de dezembro, quando 
um homem de 20 anos foi 
apreendido por roubo de 
uma motocicleta. A equipe 
do COI identificou o indi-
víduo em atitude suspeita, 
escondendo o veículo em 
um terreno nas imediações 
da Avenida Joaquim Fer-
reira da Silva, no Parque 
Três Marias. A ronda da 
Polícia Militar foi aciona-
da e após perseguição o 
homem foi capturado. O 
COI teve o início de suas 
operações em 30 junho de 
2014 e atualmente opera 
com 130 câmeras de alta 
tecnologia, que realizam 
monitoramento 24 horas 

em locais apontados pela 
Polícia Militar como sen-
do os mais vulneráveis da 
cidade. O município pos-
sui ainda mais de 220 câ-
meras instaladas nos pré-
dios públicos, que operam 
monitoradas pela Guarda 
Municipal e fazem par-
te deste sistema. O COI é 
uma central de monitora-
mento que integra o traba-
lho das forças de seguran-
ça (Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Bombeiros e 
Defesa Civil), além da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, que acompanha 
as questões relacionadas 
ao trânsito; a Fiscalização 
de Posturas, que verifica 
principalmente o descar-
te irregular de lixo e en-
tulho; e ainda auxilia no 
chamado às ambulâncias 
em ocasiões de acidentes.

COI Taubaté registra
3.350 ocorrências de

janeiro a novembro de 2015


