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A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba é uma 
cidade com muitas atra-
ções e será apresentada no 
programa Turismo Sertão, 
uma produção indepen-
dente, veiculada pela rede 
de televisão Band Vale. O 
programa vai ao ar no dia 

O festival de teatro mais 
tradicional da região co-
meça neste domingo (1º), 
às 21 horas, no Teatro Gal-
pão, com a apresentação 
do espetáculo convidado 
“Chica Boa”, com o grupo 
Núcleo Chica Boa, de São 
Paulo. As apresentações 
competitivas do Feste co-
meçam na segunda-feira 
(2), às 15 horas, com a 
categoria infantil. Espetá-
culos da categoria adulta 
serão apresentados sem-
pre às 21 horas, no Teatro 
Galpão. Os infantis, tam-
bém no Teatro, às 15 ho-
ras. Já a categoria rua será 
no Bosque da Princesa, às 
10 e 15 horas, de acordo 
com a programação, que 
pode ser conferida no site 
oficial da Prefeitura, www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, clicando no banner do 
Feste. Mais uma vez, o 

O Cemitério Municipal 
está preparado para rece-
ber cerca de 20 mil visi-
tantes durante o final de 
semana e feriado de Fina-
dos (2). No sábado (31), 
domingo (1º) e na segun-
da-feira (2), o cemitério 
estará aberto para visitação 
das 6 às 18 horas. Diversas 
equipes da Prefeitura estão 
no local desde o início do 
mês, realizando os servi-
ços de capina, pintura de 
guias e varrição na parte 

31 de outubro, às 8 horas.
O programa Turis-
mo Sertão tem obje-
tivo de divulgar as 
músicas regionais e os 
atrativos de turismo do 
Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte. Pinda fará par-

Feste participa da cam-
panha Natal Solidário, do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, por isso, os ingres-
sos serão solidários e po-
derão ser trocados por um 
brinquedo na bilheteria do 
Teatro, uma hora antes de 
cada espetáculo. O Feste é 
uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura, com 
organização do Departa-
mento de Cultura. Outras 
atividades Além dos espe-
táculos, o Festival Nacio-
nal de Teatro terá progra-
mação de papos verticais e 
a oficina “Arquiteturas do 
Corpo – História, teoria e 
prática da bodyart e além”, 
com Marcelo Denny, nos 
dias 11, 12, 13, e 14 de 
novembro, das 15 às 18 
horas, no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 

interna e externa. Também 
foram colocados latões em 
diversos pontos para cole-
ta de lixo, papel, flores e 
outros. Serão colocados, 
ainda, latões com areia 
para preenchimento dos 
vasos, para evitar focos de 
dengue. A Prefeitura soli-
citou, inclusive, fiscaliza-
ção para orientação da po-
pulação, além de apoio do 
Trânsito, da Guarda Muni-
cipal e da Policia Militar. 
Ao termino do feriado de 

te da segunda edição do 
programa, ele foi grava-
do com o projeto Conhe-
ça Pindamonhangaba, o 
qual leva os munícipes 
para conhecer os atrati-
vos de turismo que rece-
bem turistas no município. 

I e Dona Leopoldina. As 
inscrições estão abertas no 
Departamento de Cultural, 
telefones 3642-1080 ou 
3643-2690. Os papos ver-
ticais serão nos dias 6, 10 
e 15, no museu e no Pala-
cete 10 de Julho. No dia 6, 
o tema será “Dramaturgia 
da imagem e diálogos para 
além do dialogismo – fron-
teiras poéticas e políticas 
do contemporâneo”, com 
o debatedor Evill Rebou-
ças, das 15 às 17 horas, no 
museu. No dia 10, o tema 
é “O espaço Cênico Con-
temporâneo: novas de-
mandas para o ator”, com 
o debatedor Ipojucan Pe-
reira, das 19 às 21 horas, 
no Palacete 10 de Julho. E 
no dia 15, o tema “O corpo 
construindo uma drama-
turgia”, com o debatedor 
Eduardo Coutinho, das 
15 às 17 horas, no museu.

Finados, a Prefeitura rea-
lizará a retirada de todas 
as flores dos vasos com 
água, deixando somen-
te vasos com areia, para 
evitar a criação de focos 
do mosquito transmissor 
da dengue. Até dia 28, o 
cemitério esteve aberto 
para que as famílias pu-
dessem realizar a limpeza 
nos jazigos. Até o dia 23, 
os munícipes puderam 
realizar as construções 
e reformas nos túmulos. 

Pinda é apresentada no 
Turismo Sertão

38º Feste começa no 
domingo em Pinda

Cemitério Municipal 
de Pinda terá

horário especial
de funcionamento

no feriado
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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.

Convênio foi assinado 
ontem (29) durante semi-
nário “Gestão de Pessoas 
em Tempos de Crise”, que 
reuniu 180 empresários 
na Faculdade de Direito 
da Unitau. O Sebrae-SP, 
Ciesp Taubaté e ACIT 
(Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté) as-
sinaram ontem (29) um 
convênio que trará uma sé-
rie de atividades para auxi-
liar os pequenos negócios 
da cidade a aprimorarem 
a gestão e se manterem 
competitivos. O geren-
te regional do Sebrae-SP, 
Rodrigo Matos do Carmo, 
o gerente do Ciesp Tauba-
té, José de Arimatéia Cam-
pos, e o vice-presidente da 
ACIT, José Antônio Saud, 
anunciaram o convênio 
durante o seminário “Ges-
tão de Pessoas em Tempos 
de Crise”, realizado no 
auditório da Faculdade de 
Direito da Unitau (Univer-
sidade de Taubaté) e que 
reuniu 180 empresários. O 
evento contou com apre-
sentação das capacitações 
em inovação, tecnologia e 
gestão que serão ofereci-
das pelo Sebrae-SP e par-
ceiros para micro e peque-
nas empresas do comércio, 
serviços e indústria. Fa-
zem parte do convênio ati-
vidades para os segmentos 
de alimentação fora do 
lar e hospedagem (“Boas 
Práticas para Serviços de 
Alimentação”, “Prevenção 
de Perdas e Desperdício 
de Alimentos”, “Otimiza-
ção de Processos” e “Go-

vernança Hoteleira”), lo-
jas de varejo, vestuário e 
acessórios (“Vitrinismo”, 
“Visual Merchandising”, 
“E-commerce”, “Marke-
ting e “Mídias Digitais”), 
beleza (“Layout de Sa-
lão de Beleza”, “Gestão 
Financeira”) e indústrias 
da construção civil, gráfi-
ca, plásticos e polímeros 
(“Planejamento e Controle 
de Produção”, “Gestão de 
Processos” e “Indicadores 
e Metas”). Além disso, os 
empreendedores da cidade 
contam com ferramentas 
de gestão como o Cliente 
Oculto - que consiste em 
uma visita de consultores 
para a realização de uma 
pesquisa de qualidade, fei-
ta de forma sigilosa, e rea-
lização de um diagnóstico 
completo com soluções 
para que o empresário 
possa realizar adequações 
e correções em seu negó-
cio -, cursos do programa 
Na Medida e a possibilida-
de de aderir gratuitamente 
ao programa ALI (Agen-
tes Locais de Inovação). O 
público também acompa-
nhou um talk show sobre 
boas práticas em gestão, 
que teve a participação 
dos empresários Gusta-
vo Faria (Habitar), Neiva 
Arantes (Bem Viver Imo-
biliária) e William Freitas 
(Filé Miau). Na parte final 
do seminário, o professor 
Felipe Guerra comandou a 
palestra “Liderança e For-
mação de Equipe”. Para o 
microempreendedor indi-
vidual Flademir Floriano, 

da FF Movimentação de 
Carga e Descarga, as dicas 
oferecidas durante o semi-
nário foram importantes 
para amadurecer a ideia 
de contratar funcionários. 
“Abri a empresa há dois 
meses e quero formar uma 
equipe, por isso vou apro-
veitar as informações do 
seminário, que foi muito 
bom. O Sebrae está sendo 
importante neste começo 
e vou me inscrever para 
participar de palestras e 
cursos sobre finanças e ad-
ministração”, comentou. 
Felipe Bianchi, da DCur-
sino Imóveis, também saiu 
do evento com planos para 
se capacitar. “Participar 
de eventos como este é 
fundamental para o apri-
moramento da empresa 
e para buscar inovação. 
Já fiz cursos no portal do 
Sebrae-SP e procuro me 
manter atualizado”, disse 
Bianchi, que tem como 
próxima meta participar 
do seminário Empretec, 
atividade de desenvolvi-
mento comportamental e 
capacitação gerencial que 
estimula os participantes 
a conhecerem e desenvol-
verem suas características 
empreendedoras. Mais in-
formações sobre as ativi-
dades que serão oferecidas 
pelo Sebrae-SP e parceiros 
em Taubaté podem ser ob-
tidas no Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro) Tel.
(12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Sebrae-SP firma parceria 
com Ciesp e ACIT para

auxiliar pequenos
negócios de Taubaté
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Cremação, prudência e Caridade
Paiva Netto

Sem a Alma, o corpo é o cadáver. Porém, essa minha afirmativa não significa dizer que os despojos, 
pelo menos nos primeiros tempos da morte, não sejam instrumentos de condução de sensibilidades 
ao Ser Espiritual, por meio do perispírito. Para facilitar o entendimento deste ensino, vamos dar 
a palavra ao Espírito Emmanuel, quando nos fala sobre o delicado tema da cremação de corpos 
defuntos. Ele responde à pergunta 151, constante do livro O Consolador, pela psicografia de Chico 
Xavier (1910-2002): 
“151 — O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos?
“Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o 
ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibi-
lidade entre o Espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o ‘tônus vital’, nas primeiras horas 
sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações 
da existência material”. 
Em sua famosa entrevista para o programa Pinga-Fogo, da antiga TV Tupi, em São Paulo/SP, Chico 
Xavier, ao atender a questionamento de uma telespectadora, ressaltou o que Emmanuel aconselha: 
“O tempo de expectativa deve ser nada menos que 72 horas, numa câmara fria, para o nosso veículo 
carnal, quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação”. 
Apresento também à análise de Vocês algumas considerações dos nobres amigos Índio Flexa Dou-
rada e dr. Bezerra de Menezes (1831-1900), ilustre político e caridoso médico do século 19. Trata-
se de comunicações espirituais por intermédio do Sensitivo Cristão do Novo Mandamento Chico 
Periotto. Suas ressalvas merecem dedicada atenção. 
Diz Flexa Dourada: “Sobre a instrução de Emmanuel de que só se deveria cremar corpos depois de 
72 horas, e olhe lá, isso seria boas condições para um Espírito completamente [em vida] desapegado 
da carne. O melhor é enterrar o corpo da pessoa que desencarnou. Vai para debaixo da terra aquilo 
que vem da terra. Isso é uma lei da Natureza”. 
E reforça o dr. Bezerra: “Espalhem sempre que a cremação não é vista com bons olhos no Mundo 
Espiritual. Mesmo quando o Espírito já deixou totalmente o vaso físico, as lembranças ficam regis-
tradas na memória espiritual. Deixemos a Terra consumir aquilo que ela trouxe sem agressões. Tudo 
que radicalize, tudo que afronte a vestidura humana, interfere no equilíbrio espiritual. Tratemos bem 
de nosso vaso corpóreo. Façamos dele a morada de Deus. (...) Imaginem o acidente de um caminhão 
em alta velocidade, batendo contra uma muralha. A cremação é algumas vezes pior que isso”. 

Para evitar padecimentos cruéis
Minhas Irmãs e meus Irmãos, o dever de Caridade nos impele a trazer para reflexão esses alerta-
mentos. 
Alguém pode naturalmente argumentar que não acredita em nada disso. E a Fraternidade, que deve 
ser a bandeira do diálogo, nos leva a respeitar a crença de cada um. Mas e se estivermos abordando 
aqui uma realidade? Há tanto ainda por se conhecer melhor! A cada dia a própria Ciência descobre 
fatos novos ou corrige teorias antes inegociáveis... 
Em nome do Amor que devotamos aos nossos entes queridos, não custa nada repensar um pouco 
sobre o assunto e assim evitar padecimentos cruéis a eles depois que fizeram sua passagem para a 
Outra Vida. 

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

Paiva Netto convoca o povo à vivência da Política Divina

No último sábado, 24, quem passava em frente ao Templo da Boa Vontade (TBV), na 915 Sul, em 
Brasília/DF, percebia a intensa movimentação de milhares de peregrinos do Brasil e do exterior que 
foram festejar os 26 anos do Templo da Paz. A programação, que teve início no dia 1º de outubro, 
contemplou palestras, encontro de jovens, apresentações culturais e artísticas, cerimônias ecumêni-
cas e muita música. 

A partir das 17 horas, os peregrinos aguardavam com grande expectativa a mensagem fraterna do 
fundador do Templo do Ecumenismo Divino, José de Paiva Netto, transmitida via satélite e também 
repercutida em cerca de 800 emissoras de comunicação do Brasil e do exterior. Atento aos desafios 
do povo e, principalmente, em busca de ajudá-lo a melhorar sua vida, ele iniciou o discurso de im-
proviso destacando seu artigo “Desarmar os Corações”, constante da recém-lançada 5ª edição da 
revista JESUS ESTÁ CHEGANDO! em espanhol e que também pode ser lido pelo link: http://www.
paivanetto.com/pt/educacao/desarmar-os-coracoes

Aliás, essa assertiva do dirigente da Legião da Boa Vontade, que integra a prática da Política de Deus 
— Política para o Homem e seu Espírito Eterno — dialoga com o Preâmbulo da Constituição da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): “Se as guerras 
nascem na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídos os baluartes da 
Paz”.

Por isso, Paiva Netto encorajou todos os que acompanharam a sua fraterna palavra a viverem a Po-
lítica Divina, enxergando, na essência espiritual da Humanidade, as soluções de todos os desafios 
que as pessoas enfrentam no planeta, a exemplo da violência. Como? Vivendo e difundindo o Amor 
Divino Solidário do Cristo de Deus, que se expressa por meio da Caridade Completa. Dessa forma, 
inspirados em seu mais recente livro Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade — O Poder do Cristo 
em nós, é possível compreender ainda melhor como despertar esta Divina Qualidade no interior de 
cada ser humano.

“O PODER DO CRISTO EM NÓS”
Que Poder é esse? Poder que supera os desafios, que vence a maldade do mundo, que ilumina o 
interior da criatura humana e melhora sua vida, por consequência do que aprende com o Divino 
Mestre: a perseverar na prática do Bem, inclusive em meio à dor. É trabalhando pela felicidade de 
todos, desconsiderando as diferenças que as pessoas possuem — e que, inclusive, complementam 
suas existências — que o indivíduo é capacitado a vencer os sofrimentos ainda compartilhados.

Tão grandioso evento não poderia terminar sem o Momento Ecumênico de Oração. Em um só 
pensamento, todos elevaram seus pedidos e agradecimentos a Jesus, o Divino Amigo. Assim, Paiva 
Netto finalizou a sessão solene proferindo elevada prece em favor dos jovens e pela Paz nas famílias 
de toda a Humanidade.

Os principais momentos do “Outubro no TBV” podem ser conferidos acessando o site www.tbv.
com.br/blog.
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A partir desta quarta-
feira, dia 28, a linha 07 
(Rodoviária Velha / Vila 
Aparecida) passa por mu-
danças no seu percurso 
já na chegada ao bairro, 
para beneficiar os morado-
res da Vila Comerciários 
II. Com o trajeto anterior, 
a linha atendia somente a 
extremidade do bairro e de-
vido ao pedido da comuni-
dade, a Secretaria de Mo-

bilidade Urbana fez uma 
avalição do melhor itine-
rário. O ônibus que vem do 
Centro, sentido Vila 
Aparecida, vai fazer o 
seguinte percurso: Av. 
Engenheiro Milton de 
Alvarenga Peixoto, 
Rua Antônio Candido 
de Oliveira Filho, Rua 
Antônio Campos, Rua 
Umberto Fernandes Pin-
to, Rua Palmira Apare-

cida de Morais, Rua Is-
mael Gomes de Toledo, 
Rua José do Sacramento, 
Rua José Alves de Brito, 
Rua Jaime Domingues 
da Silva e Av. Voluntário 
Benedito Sérgio. Já fo-
ram sinalizados seis no-
vos pontos de parada nas 
Ruas Antônio Candido de 
Oliveira Filho, Umberto 
Fernandes Pinto e Palmi-
ra Aparecida de Morais.

Prefeitura de Taubaté
informa alteração de
itinerário de ônibus

A Prefeitura de Taubaté en-
tregou nesta terça-feira, 27 
de outubro, a nova unidade 
de ESF (Estratégia de Saú-
de da Família) do Estoril. 
O ESF do Estoril conta 
com uma equipe composta 
por um médico e uma en-
fermeira generalistas, dois 
técnicos de enfermagem, 
um dentista, um pediatra 
para apoio e agentes comu-
nitários de saúde. O mé-

dico da unidade atenderá 
100 consultas sema-
nais, além das visitas 
domiciliares, confor-
me a demanda do local. 
Essas obras fazem par-
te da reorganização do 
sistema de saúde do mu-
nicípio, que está em pro-
cesso de reestruturação, 
com investimentos pró-
prios, do Estado e da União. 
Foram inauguradas até o 

momento 17 unidades de 
Pamo e uma de ESF. A do 
bairro Estoril é a 19ª uni-
dade da Atenção Básica. 
O prédio conta com 
toda a estrutura 
para garantir a acessi-
bilidade dos pacientes 
e dispõe de equipamen-
tos ecoeficientes, como 
um sistema de captação e 
a r m a z e n a m e n -
to de água da chuva.

Prefeitura de Taubaté
entrega Estratégia

de Saúde da Família
do Estoril

A ELEKTRO vem pau-
tando sua estratégia de 
sustentabilidade nos 
três pilares: Gestão Hu-
mana e Sustentável, 
Eficiência no Uso dos 
Recursos e Inovação Tec-
nológica e de Processos. 
Direcionando projetos 
e ações para esse foco.
Para fazer parte do progra-
ma de tarifa diferenciada 
Baixa Renda, o titular da 
conta deve estar cadastra-
do no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal ou ser be-
neficiário dos Programas 

Bolsa Escola ou Bolsa 
Alimentação. O cadastra-
mento nestes Programas 
é realizado pelas Prefei-
turas Municipais e dentro 
dos critérios estabelecidos 
pela ANEEL.
Para informar os clientes 
sobre os novos critérios 
e efetuar seu cadastro, a 
Elektro enviou formulá-
rios junto com a conta de 
energia elétrica. Vale res-
saltar que os usuários po-
dem solicitar o desconto 
na tarifa a qualquer tem-
po, bastando que tenha 
em mãos o cartão de be-

nefício dos Programas do 
Governo Federal e envie o 
formulário encaminhado 
e entre em contato com a 
Elektro, através do te-
lefone 0800 701 0102.
Neste mês de outubro a 
ELEKTRO realizou no 
município a entrega de 
kits contendo 05 lâmpa-
das econômicas para os 
usuários cadastrados a en-
trega aconteceu no prédio 
onde esta sendo instalado 
o Programa Bolsa Família 
no período das 9h as 16hs 
onde grande parte dos usu-
ários estiveram presentes.

São Bento do Sapucaí
Kit Eficiência Elektro


