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A GAzetA dos Municípios

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté iniciou neste 
mês de Fevereiro a “Ope-
ração Praça Segura”. Tra-
ta-se de abordagens sociais 
realizadas pelos guardas 
em praças da cidade com 
o intuito de coibir o uso 
de entorpecentes e delitos 
cometidos nestes locais. O 
objetivo é oferecer ainda 
mais segurança aos muní-
cipes que transitam e fre-
quentam estes espaços de 
lazer com suas famílias.

A Prefeitura de Taubaté 
protocolou nesta quinta-
feira na Câmara Municipal 
o projeto de lei que regu-
lamenta a Guarda Munici-
pal. A expectativa é que o 
projeto entre em votação 
ainda em março. A regula-
mentação segue o que rege 
a lei federal nº 13.022 de 
2014 que dispões sobre o 
Estatuto Geral das Guar-
das Municipais.  A Guarda 
regulamentada passa a ser 
reconhecida pela Secreta-
ria Nacional de Seguran-
ça Pública. Desta forma, 
amplia as condições do 
município realizar convê-
nios no âmbito federal e 
estadual. As parcerias via-
bilizam mais treinamento 

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Taubaté 
lançou esta semana uma 
programação mensal de 
atividades nas escolas 
com ações educativas de 
combate e prevenção ao 
mosquito Aedes aegypti. 
O cronograma estabelece 
que no ano letivo, a pri-
meira sexta-feira de cada 
mês, será o Dia Prevenção 
em Ação, com atividades 
como palestras, teatro, ofi-
cinas pedagógicas todas 
com o tema voltado para 
conscientização da im-
portância de se prevenir a 
proliferação do mosquito 
na cidade. As oficinas dos 
alunos no período integral 
também seguirão a pro-
gramação. O objetivo é 
que as crianças e adoles-
centes apliquem o que for 
aprendido nas atividades 
especiais em suas casas e 
atuem como agentes mul-

Na última quinta-feira 
(25), os guardas realiza-
ram uma abordagem no 
Skate Plaza que fica na 
praça Nilo Mattos. As 
câmeras de monitora-
mento do COI (Centro de 
Operações Integradas) 
flagraram seis homens, 
dois maiores de idade e 
quatro adolescentes, fa-
zendo uso de entorpecen-
tes na praça. A Guarda foi 
acionada e no local re-
vistaram todos do grupo.

aos servidores e recursos 
para a compra de equi-
pamentos como viaturas, 
coletes a prova de bala e 
uniformes. A proposta de 
reorganização da corpo-
ração foi elaborada por 
uma comissão composta 
por servidores da guarda 
e representantes das secre-
tarias de Administração e 
Finanças, Segurança e Ne-
gócios Jurídicos. A comis-
são teve como base três 
pilares: formação intelec-
tual, conduta correta com 
a função e oportunidade 
de crescimento na carreira. 
O projeto define a estru-
tura operacional e admi-
nistrativa da guarda. A lei 
estabelece a capacitação 

tiplicadores. Além des-
te cronograma fixo, cada 
unidade terá a liberdade 
para realizar as atividades, 
a Secretaria de Educação 
está programando em par-
ceria com a Secretaria de 
Saúde a visita de agen-
tes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
para palestras nas escolas. 
De 22 a 26 de fevereiro, 
as unidades promoveram 
a Semana de Combate e 
Prevenção ao Aedes ae-
gypti como forma de ini-
ciar os trabalhos que serão 
desenvolvidos durante o 
ano. Cada escola realizou 
atividades dentro do que 
foi proposto pela Secreta-
ria como: Dramatizações; 
Painéis informativos com 
divulgação a comunidade 
(criadouros, sintomas e 
prevenção); Passeio diri-
gido à unidade em busca 
de possíveis criadouros; 

Apenas um deles, um 
jovem de 20 anos por-
tava uma porção de ma-
conha e foi levado para 
a Delegacia de Investi-
gações Sobre Entorpe-
centes (Dise). Com ele 
ainda foram encontradas 
latinhas e outros materiais 
utilizados para o emba-
lo e consumo de drogas. 
O rapaz não tem passa-
gem pela Polícia, foi au-
tuado por porte de en-
torpecentes e liberado.

profissional, regulamen-
to disciplinar e requisitos 
para a realização de con-
cursos públicos na área. O 
conjunto de alterações tra-
rá melhorias nos critérios 
de admissão de guardas. O 
projeto de lei estabelece o 
plano de carreira no qual a 
cada cinco anos os guardas 
municipais terão direito a 
promoção e, desde que 
critérios pré-estabelecidos 
sejam atendidos, poderão 
chegar ao cargo de coman-
dante. Estrutura Atual-
mente o efetivo da guarda 
conta com 250 homens e 
a previsão é que mais 22 
sejam chamados por meio 
do último concurso pú-
blico realizado em 2015.

Atividades coletivas com 
exposição para a comuni-
dade. Plantio de mudas de 
citronela; Colocação de sal 
grosso nos ralos da unida-
de escolar com a participa-
ção dos alunos. A propos-
ta é despertar no aluno o 
espírito combativo frente 
ao problema da infestação 
do mosquito; incentivar a 
comunidade e os alunos 
na participação coletiva 
como força de trabalho na 
fiscalização, prevenção e 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti; esclarecer a 
todos os envolvidos sobre 
os verdadeiros problemas 
causados pela dengue, 
Zika vírus e Chikungunya, 
sensibilizando-os para o 
cuidado com o ambiente, a 
saúde e a higiene; divulgar 
os trabalhos realizados nas 
unidades para a comunida-
de de forma a mobilizar a 
participação ativa de todos.

Guarda Civil Municipal de 
Taubaté lança “Operação 

Praça Segura”

Prefeitura de Taubaté encaminha 
à Câmara projeto de lei que
regulamenta Guarda Civil

Dia Prevenção em Ação: 
Secretaria de Educação 

lança programa de ações 
educativas contra Aedes 

aegypti

EM TREMEMBE
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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

Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.
***
Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde há milha-
res de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, 
no qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados e se o pedido era aceito, 
ela lhe enviava outro cartão semelhante.
***
Os remédios antialérgicos agem sobre a parte do cérebro conhecido como hipotálamo, 
onde fica localizado o centro que regula a temperatura do corpo, baixando febre. Quan-
do esta aumenta, o hipotálamo entra em ação para baixá-la por meio de mecanismos 
como a dilatação dos vasos sanguíneos e a transpiração. Acredita-se que os antitérmi-
cos aceleram esse processo.

Humor

O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. 
Ele decide testá-lo no jantar e pergunta:
- Filho, onde você esteve?
- Na escola, pai!
O robô dá um tapa no garoto.
- OK, eu vi um DVD na casa do Zé!
- Qual DVD?
- Um Toy Story!
O robô dá outro tapa no garoto.
-OK, era pornô. Choraminga o garoto.
- O que? Quando eu tinha a sua idade nem sabia o que era filme pornô!
O robô dá um tapa no pai.
A mãe ri... há há há...
- Ele é mesmo seu filho...
O robô dá um tapa na mãe.
Silêncio total...
***
Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia um 
jornal. De repente. Com voz “empastada”, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão o bêbado e res-
ponde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, excesso de consumo de 
álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que 
nem ouso dizer. 
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, o padre, achan-
do que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Diz o jornal que quem tem artrite é o Papa...

Mensagens

Não tenha medo de falhar, Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo pra nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos, provérbios e citações

O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.

A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.

Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

No futuro todos serão famosos por alguns minutos.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

O tempo é o espaço entre duas recordações.

Para banana frita não tenho nenhuma crítica apenas devoro-as.

O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.

Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Guarde em suas faces apenas as caricias, esqueça as bofetadas.

Atenção empresários de 
Monteiro Lobato, o prazo 
para renovação da licença 
de funcionamento 2016, se 
encerra no dia 31 de Mar-
ço. De acordo com art. 34 
da Lei nº 432/1973 (Códi-
go Tributário Municipal), 

A junta do Serviço Militar 
de Monteiro Lobato con-
voca, homens nascidos até 
1998 e que completam 18 
anos no máximo em De-
zembro de 2016, para o 
Alistamento Militar obri-
gatório. Para se alistar é 
necessário procurar a Jun-
ta de Serviço Militar, lo-
calizado na Praça Cunha 
Bueno, nº 180 – Centro 
(Prefeitura), das 08h às 

as empresas com licenças 
vencidas ficam sem aces-
so ao alvará de funciona-
mento e não podem exer-
cer atividade comercial 
no município. Os boletos 
para pagamento da taxa 
podem ser retirados na 

14h30 e estar portando 
certidão de nascimento ou 
casamento (original), RG, 
CPF, duas fotos 3×4 (re-
cente) e comprovante de 
residência. O alistamento 
vai até o dia 30 de Junho 
de 2016. Aqueles que se 
alistam fora deste prazo 
devem pagar multa. En-
quanto o cadastro não for 
efetuado, não é possível 
prestar concursos públi-

Central do Cidadão, situ-
ada na Rua Humberto Ca-
pelli, nº11 Centro, das 08h 
as 17h de segunda a sex-
ta. Maiores informações: 
(12) 3979-1513 / 
t r i b u t o s @ m o n t e i -
r o l o b a t o . s p . g o v . b r

cos, ingressar em univer-
sidades, registrar o diplo-
ma de nível universitário, 
receber prêmio em lote-
rias, tirar passaporte, titulo 
eleitor, bem como conse-
guir uma vaga no mercado 
de trabalho, dentre outros.
M a i o r e s 
informações: (12) 3979-
9000 / rh@monteirolo-
bato.sp.gov.br e rh2@
monteirolobato.sp.gov.br

Empresários, atenção ao
prazo de renovação da

licença de funcionamento
em Monteiro Lobato

Alistamento Militar 2016
em Monteiro Lobato

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Convite 001/2016  Objeto: Contra-
tação de empresa para prestação de serviço de Pavimentação e Infraestrutura da Rua José Augusto Monteiro 
– Catuçaba – Entrega dos Envelopes: 08/03/2016 até as 09:30 hs - Inicio da Sessão: 08/03/2016 às 09:45hs – 
Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Convite 002/2016  Objeto: Contra-
tação de empresa para Reurbanização do Bairro São Benedito com Instalação de Equipamentos de Academia 
ao Ar Livre – Entrega dos Envelopes: 08/03/2016 até as 14:00 hs - Inicio da Sessão: 08/03/2016 às 14:15 hs – 
Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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Relação de Vagas
Balcão de Empregos de Taubaté

AÇOUGUEIRO – URGENTE –
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – NOÇÃO DE MULTIMIDIA –  P.C.D.
CONFEITEIRA
DENTISTA
DIVULGADOR
ELETRICISTA – P.C.D
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA PREDIAL
INSTALADOR DE ALARME E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
JARDINEIRO
LAVADOR DE AUTOS – COM C.N.H. URGENTE –
LÍDER DE LIMPEZA
MECÂNICO DE AUTOS
PINTOR CORDISTA
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE DESENHO ARTISTICO
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROFESSOR DE INGLÊS
PROJETISTA –  MÓVEIS PLANEJADOS – COM EXP. EM PROMOB –
SERVENTE DE PEDREIRO
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE
TÉCNICO QUÍMICO –  URGENTE –
VENDEDORA EXTERNA
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 26/02/2016 e 26/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 183, Termo nº 6236
Faço saber que pretendem se casar LYCURGO QUERIDO FILHO e LAURA HELENA NOGUEIRA 
CAMARGO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 2 de março de 1939, de profissão médico, 
estado civil divorciado, residente na na Avenida Dr. Lycurgo Barbosa Querido nº 812, Rancho Grande, 
nesta cidade, filho de LYCURGO BARBOSA QUERIDO, falecido em Taubaté/SP na data de 25 de outubro 
de 1982 e de ADELIA QUERIDO, falecida em Taubaté/SP na data de 31 de julho de 1996. Ela é natural 
de Machado - MG, nascido a 4 de fevereiro de 1959, de profissão do lar, estado civil viúva, residente na 
no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO NOGUEIRA, falecido em Machado/MG na data de 19 
de abril de 1994 e de NILZA CAMARGO NOGUEIRA, falecida em Machado/MG na data de 25 de abril 
de 1969. 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, 26/02/2016.

Tremembé, 29 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 25/02/2016 e 25/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 182, Termo nº 6235
Faço saber que pretendem se casar JEFERSON VANDERLEI DE PAULA e FERNANDA DE MORAIS, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Bra-
sileiro. Ele é natural de Tremembé, São PauloBasil, nascido a 23 de maio de 1978, de profissão Controlador 
de acesso, estado civil divorciado, residente na na Rua Souza Ribeiro, nº 153, Centro, nesta cidade, filho 
de MARIA JULIANA DE PAULA, 54 anos, nascida na data de 2 de maio de 1961, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 21 de dezembro de 
1977, de profissão do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de 
BENEDITO ANTONIO DE MORAIS, 69 anos, nascido na data de 29 de dezembro de 1946, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de JUREMA MARIANA DE MORAIS, 66 anos, 
nascida na data de 8 de agosto de 1949, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/
SP. 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, 25/02/2016.

Tremembé, 26 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Os moradores da Vila Suíça 
e região podem matricular-
se nas aulas de taekwondo. 
Trata-se de mais uma 
opção de atividade físi-
ca para quem deseja co-
nhecer e praticar a arte 
marcial. A modalidade é 
desenvolvida no Centro 
Educacional Municipal 
“Ana de Assis Garcez” - 

Violão, cerâmica, pintura 
em tela, grafite e teatro são 
algumas das opções dispo-
níveis A Fundação de Arte 
e Cultura de Ubatuba abriu 
nesta quinta-feira, 25, as 
inscrições para o primeiro 
semestre das oficinas do 
programa “Arte Para To-
dos”. O cadastro prévio de 
intenção pode ser realiza-
do online por meio do link 
http://cursos.ubatuba.sp.
gov.br/ ou presencialmente 
na Fundart e o participan-
te pode optar por até duas 
modalidades de cursos. 
Veja a lista dos cursos já 
confirmados para este ano: 

centro comunitário, na rua 
Francisco Ademar Fonse-
ca, número 90, Vila Suíça. 
As aulas são realizadas to-
das as terças e quintas-fei-
ras, das 9 às 10h30 e das 
18 às 19h30 e às sextas-
feiras a partir das 19 horas. 
As aulas de taekwondo 
são abertas às crianças, 
jovens e adultos. Os in-

• Audiovisual - Foto-
grafia • Bordado macramê
• Canto lírico
• Cerâmica e argila
• Confecção de 
adereços e alegorias
• Cultura di-
g i t a l / M i d i a l i v r i s m o
• Dança do ventre
• D e s e n h o
• Grafite/Hip hop
• Literatura: lei-
tura e produção escrita 
de narrativas dramáticas
• P i a -
no para iniciantes
• Pintura em tela 
• T e a -
tro para iniciantes

teressados em se matri-
cular podem procurar por 
Patrícia ou Miller res-
ponsáveis pelo Centro 
Comunitário. O pro-
fessor orienta os mora-
dores a comparecer ao 
local com roupas que 
permitam a mobilidade 
física facilitan-
do os movimentos.

• T e c e l a g e m
• Turismo cul-
tural – 15 a 18 anos
• Violão para ini-
ciantes. Inscreva-se o 
quanto antes. As vagas 
são limitadas e a priorida-
de é para pessoas de bai-
xa-renda. O restante das 
vagas será sorteado entre 
os demais interessados.  
Os documentos necessá-
rios são RG ou carteira 
de habilitação e compro-
vante de residência. Mais 
informações: (12) 3833-
7000 ou na sede da Fun-
dart: Praça Nóbrega, 54, 
no Centro de Ubatuba.

Centro comunitário
oferece aulas de

taekwondo em Pinda

Fundart Ubatuba abre inscrições 
para oficinas culturais 

Extrato da Lei nº 1.046 – de 19 de fevereiro de 2016.

 “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao 
orçamento do corrente ano e dá outras providências” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção 
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
nou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se 
disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede 
da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 
1600.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro – Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 |

Tel: (12) 3676-1600
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Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que foram regis-
trados de janeiro até esta 
quarta-feira, 24 de feverei-
ro, 261 casos positivos de 
dengue no município. O 
número é 89,1% superior 
ao mesmo período do ano 
passado, quando ocorre-
ram 138 casos positivos. 
Ao todo, foram 1.251 no-
tificações de casos suspei-
tos que resultaram em 260 
casos positivos autóctones 
e um caso importado. Ou-
tros 196 registros deram 
negativos e 794 aguardam 
o resultado de exames.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Clube de Atletismo 
Serrana, retomará em mar-
ço as atividades esportivas 
do “Atletismo Cidadania”, 
desenvolvidas por meio 
da Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer do 
município. Este progra-
ma foi aprovado pela Lei 
de Incentivo ao Esporte 
do Governo do Estado 
de São Paulo e recebeu 
o apoio da empresa Ger-
dau.  A iniciativa deste 

Os novos bolsistas do 
PEAD - Programa Emer-
gencial de Auxílio ao 
Desempregado - de 
Pindamonhangaba parti-
ciparam de uma capaci-
tação e integração nesta 
semana. As atividades 
foram desenvolvidas no 
Palacete 10 de Julho. A 
reunião teve o intuito de 
integrar os bolsistas com 
o programa. Os beneficia-
dos puderam participar de 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Meio Ambiente, reali-
za a doação mensal de 
mudas de plantas à po-
pulação. A distribuição 
deste mês aconteceu na 
última quinta-feira (25) 
e também será feita nes-
ta sexta-feira (26). Para 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dá oportunida-
de aos atletas da cidade 
para participar de com-
petições. A administração 
tem como foco os atletas 
que são do município e 
realiza no dia 5 de março 
a seletiva de judô. Esta 
atividade acontecerá no 
centro esportivo João Car-
los de Oliveira, “João do 
Pulo”. A seletiva é aber-
ta a todos os interessados 
para formação das equi-
pes masculina e feminina 
para os Jogos Abertos da 
Juventude e Jogos Regio-

A Vigilância Epide-
miológica ainda aguar-
da o resultado dos 
exames de três casos sus-
peitos de chikungunya. 
Até agora são 11 notifi-
cações de casos suspei-
tos de zika, com um caso 
positivo importado con-
firmado, seis casos nega-
tivos e quatro aguardando 
o resultado de exames.
A Secretaria de Saú-
de de Taubaté recebeu 
na última semana um 
documento da Sucen (Su-
perintendência de Con-
trole de Endemias)/GVE 
(Grupo de Vigilância 

projeto é do medalhista 
olímpico Edson Luciano. 
Os trabalhos tiveram iní-
cio  no município em 2014 
e continuaram durante o 
ano de 2015. Agora, após 
passar por avaliação e 
reestruturação, as ati-
vidades estão prontas 
para recomeçar. Serão 
beneficiadas mais de 
100 crianças e todas re-
ceberão uniforme e ali-
mentação após o treino.
O medalhista olímpico, 
idealizador do projeto, 

dinâmicas e debater so-
bre posturas que poderão 
ajudá-los dentro do pro-
grama e principalmente 
no mercado de trabalho. 
Até o final do ano todos os 
integrantes passarão por 
essas reuniões. O Pead é 
um programa que auxilia 
chefes de famílias, resi-
dentes no município de 
Pindamonhangaba que 
estão desempregados há 
mais de seis meses ou que 

levar as plantas, é neces-
sário retirar uma senha. 
São distribuídas 30 por 
dia, a partir das 7 horas. 
As doações acontecem 
sempre em dois dias de 
cada mês. Cada morador 
pode retirar até 30 mudas 
de plantas, sendo frutí-
feras, nativas, pingos de 
ouro e para calçadas. A do-

nais 2016. Para participar 
é necessário apresentar 
o RG, CPF, comprovan-
te de residência de 2016 
e uma foto 3 x 4 recente. 
A graduação mínima para 
participar da seletiva dos 
Jogos Abertos da Juven-
tude é faixa azul, já a gra-
duação mínima para os 
Jogos Regionais é faixa 
laranja. A seletiva terá iní-
cio às 16 horas, porém, a 
pesagem acontecerá das 
14h30 às 15h30. De acor-
do com as informações da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, para os 

Epidemiológica) reconhe-
cendo os esforços do mu-
nicípio e parabenizando 
pelas ações de prevenção 
e combate ao mos-
quito Aedes aegypti.
A prefeitura pede a cola-
boração da população. O 
combate ao mosquito de-
pende de todos. Cada um 
deve cuidar de seu imóvel, 
fazendo a vistoria dos jar-
dins, vasos e materiais que 
podem juntar água e fazer 
o descarte de lixo e entu-
lho da maneira correta, 
em locais adequados, nun-
ca em calçadas ou terre-
nos públicos ou privados.

acredita que este tipo de ati-
vidade pode mudar a vida 
de muitas crianças e ga-
rante que por meio de fer-
ramentas como o Esporte, 
Educação e Cultu-
ra é possível direcio-
nar os jovens e crianças 
para uma vida melhor.
As atividades recome-
çam dia 14 de março e 
os interessados podem 
obter mais informações 
com a coordenadora do 
projeto na secretaria do 
“Zito”, em Moreira César.

a renda per capita da famí-
lia seja inferior a um ter-
ço do salário mínimo. Os 
interessados em participar 
do programa fazem um ca-
dastro no Cras – Centro de 
Referência em Assistên-
cia Social – mais próximo 
de casa. Esse cadas-
tro é enviado para a 
coordenação do pro-
grama e o nome dos inte-
ressados entra em uma lis-
ta para serem convocados.

ação de mudas de plantas 
é realizada no Viveiro Mu-
nicipal, localizado den-
tro do Departamento de 
Meio Ambiente, rua Noel 
César Pires, s/n, Chácaras 
Reunidas, nas proximi-
dades do bairro Maricá. 
A doação é voltada 
para os moradores das 
áreas urbana e rural. 

Jogos Abertos da Juven-
tude poderão participar 
os atletas nascidos nos 
anos de 2001, 2000, 1999, 
1998 e 1997. Nos Jogos 
Regionais  poderão re-
presentar a cidade os nas-
cidos em 2000 ou antes. 
Mais informações também 
podem ser solicitadas pelo 
telefone 3648-2248. Veja 
as categorias da seletiva: 
Masculino: -55kg, -60kg, 
-73kg, -81kg, -90kg, 
-100kg, e + de 100kg Fe-
minino: -44kg, -48kg, 
-52kg, -57kg, -63kg, 
-70kg, -78kg, e + de 78kg

Taubaté soma 261
casos positivos de

dengue em 2016

Atletismo Cidadania
retoma atividades em

Moreira César

Bolsistas do PEAD
participam de integração 
e capacitação em Pinda

Pinda realiza doação de 
mudas de plantas

Pinda promove seletiva 
de judô

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Cultura, está receben-
do, por mais um ano, 
o Circuito Cultural 
Paulista (Governo Estadu-

al). As ações na cidade co-
meçam no dia 27 de março, 
com o show da cantora de 
MPB Mariana Ay-
dar. A apresentação 
será realizada no Te-
atro Galpão, às 

 20 horas, com entra-
da gratuita. Em breve, 
serão divulgadas mais 
informações a respei-
to da troca dos ingres-
sos e do restante da pro-
gramação para este ano.

Mariana Aydar fará
show em Pinda em março


