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A GAzetA dos Municípios

Empossados novos 
membros da Cipa da 

Prefeitura de Caçapava

Chegada do papai noel 
e parada de natal

em tremembé

Dança é destaque da 
semana no Teatro

Metrópole

Os novos integrantes da 
Cipa (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) 
da Prefeitura de Caçapava, 
gestão 2016/2017, foram 
empossados na manhã de 
sexta-feira, 2, no prédio 
da secretaria municipal da 
educação.
Tomaram posse os repre-
sentantes do funcionalis-
mo eleitos em novembro, 
os servidores:
Representantes do empre-
gador Titulares:
1-Valdiná Alves Chaves 
(Presidente)

Acontece nesta semana, 
a Parada de Natal com a 
chegada do Papai Noel, a 
partir das 20h.
O percurso:
- Saída da Praça do Jardim 
Santana

Muller é ex-jogador da seleção brasileira, campeã da Copa 
de 94, e Gilsinho o ídolo do Burrão. Vários convidados já 
confirmaram presença, como Axel, Ezequiel, Pavão, Pita, 
Claudecir, Batata, Macedo, Vitor, Alexandre, Sérgio Motta, 
Paulinho Maclaren, Jamur, Rocha, Nenê, Samuel, Gisiel, 
Piti, Luciano Henrique, Fabinho e Eder Taino. Vem partici-
par, os alimentos serão doados para instituições de carida-
de de Taubaté! 

O Teatro Metrópole tem a 
dança como destaque na 
programação desta sema-
na, em Taubaté. Nos dias 
8 e 9 de dezembro, a Eloo 
Escola de Dança apresen-
ta o espetáculo Between, 
de Michel Rodrigues, às 
20h. Os ingressos custam 
R$ 20,00 e podem ser ad-
quiridos na Eloo Escola 
de Dança ou na bilheteria 

2-Siomara Glória de Cas-
tro
3-Angelita Lopes de Oli-
veira
4-Leonardo Aoarecido Fa-
ria Júnior
5- Erica Roberta Rizzo (1ª 
secretária)
Suplentes:
1-José Luiz Camargo
2-Milena Nogueira Moura
Representantes dos em-
pregados
Titulares:
1-Leandro Rodrigues 
Gonçalves(2ª secretário)
2-Jorge Luis Lobato

- Avenida 7 de Janeiro
- Rua Justimiano Antunes
- Avenida Tremembé
- Rua Guaratinguetá
- Rua Taubaté
- Rua Pedro Celete
- Rua Luis Guilherme Por-

do teatro uma hora antes 
da atração. O Teatro Me-
trópole fica na Rua Duque 
de Caxias, 312, Centro. E 
a escola de dança fica na 
Rua Monsenhor Ascânio 
Brandão, 215, Vila das 
Graças. A faixa etária é 
livre. Já no final de sema-
na, dias 10 e 11, às 20h, o 
local recebe o 29º Festival 
de Danças, sob direção de 

3- Silvana Alves dos San-
tos
4-Aicy Fonseca Augusto
5-Estevam Marino Fazolo 
Leibur (Vice-Presidente)
Suplentes:
1-Rodrigo da Silva
2- Antonio Carlos Elias
3-José Benedito Juliano
4-Marilda Fátima de Al-
meida
A Cipa tem como objetivo 
a prevenção de acidentes 
e doenças decorrentes do 
trabalho para a preserva-
ção da vida e promoção da 
saúde do trabalhador.

to Pereira
- Rua José Inocêncio Mon-
teiro
- Rua Henriqueta Vialta 
Saad
- Avenida Tancredo Neves
- Praça Geraldo Costa

Simone Fontes Patto. A 
entrada inteira custa R$ 
30,00 e a meia entrada R$ 
15,00. Os ingressos podem 
ser adquiridos na Escola 
Ballet Stúdio 23, que fica 
na Rua Costa Cabral, 960 
(Centro), ou na bilheteria 
do teatro uma hora antes 
no dia do espetáculo. Mais 
informações pelo telefone: 
12 3624-8695.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver es-
tranhos amimais que davam saltos incríveis. Imediatamente, chamaram um nativo 
(os aborígenes australianos são extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome 
do animal. Os indígenas sempre repetiam “kan ghu ru” e, portanto, o adaptaram ao 
inglês “kanguroo” (canguru). Depois os lingüistas descobriram o significado, que 
era muito claro, os indígenas estavam dizendo “não te entendo”.
***
 Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações químicas, for-
ças nucleares, tudo isso representa formas de energia e são todas formas diferentes 
da mesma coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir a luz e um remo girando rapidamente na água 
pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em eletricidade, as ex-
plosões químicas em movimento, as reações nucleares em sons e assim por diante.
***
Cinco motivos para beber água de manhã

1º.) Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil a ab-
sorção de nutrientes.
2º.) Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3º.) Ajuda a perder peso. Beber 500 mls. de água pela manhã faz seu metabolismo 
trabalhar 25% mais rápido.
4º.) Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando numa pele 
macia e brilhante.
5º.) Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções diárias 
e combatendo infecções.

Humor

Um certo candidato a deputado procurou um “pai de santo” pra fazer uma consul-
ta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O “pai de santo” 
começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão ace-
nando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e esta indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zim fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zim fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um oficial federal muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro: 
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao proprietário e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer proprie-
dade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Ficou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas, e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do governo 
federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, sendo perseguido 
pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A cada passo que dava o touro 
chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre para a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Por que Deus criou os irmãos?

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de um irmão 
significam mais do que as palavras podem expressar. Um irmão compartilha das 
travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos cochichos e das brincadeiras, 
das brigas e dos joelhos esfolados e quando a gente cresce deixando para trás a me-
ninice é gostoso relembrar as pequenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim, 
quando Deus criou os irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e 
amar durante toda a vida.
***
Segundo uma lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a 
sogra. Desesperada, pediu a um sábio, que lhe desse algumas ervas para envene-
nar a mulher e recomendou para que ela fizesse o chá e que a mãe do seu marido 
ingerisse um pouquinho de chá por dia e que era para não levantar suspeita e que 
mantivesse uma relação cordial com ela. A jovem assim fez o que foi sugerido. Al-
gumas semanas depois, sua delicadeza tinha conquistado a mulher. As duas viviam 
como mãe e filha. A moça voltou, desesperada, ao sábio pedindo um antídoto para 
recuperar a saúde da sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas não eram venenosas 
e sim curativas.

Pensamentos, provérbios e citações

Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.

Não julgue sem conhecer.

O tempo é o relógio da vida.

Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.

Correr não adianta, é preciso partir a tempo.

A gente não faz amigos, apenas os reconhece.

Nenhuma herança é tão rica quanto à honestidade.
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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 
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.

Pinda concorre à premiação
no Município Verde Azul

Pindamonhangaba está concor-
rendo à certificação do Progra-
ma Município Verde Azul. A 
cerimônia de entrega da hon-
raria será no dia 8 de dezem-
bro, na capital paulista, com a 
presença de representantes das 
cidades participantes. Na oca-
sião, serão reveladas as cidades 
certificadas.
Lançado em 2007, pelo Go-
verno do Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, 
o Programa Município Verde 
Azul (PMVA) tem o propósito 
de medir e apoiar a eficiência 
da gestão ambiental das prefei-
turas.
Foram mais de 80 ações am-
bientais propostas pelo PMVA 
em 2016, dentro das dez di-
retivas norteadoras da agen-
da ambiental, abrangendo os 
seguintes temas estratégicos: 
Esgoto Tratado, Resíduos Só-
lidos, Biodiversidade, Arbori-
zação Urbana, Educação Am-
biental, Cidade Sustentável, 
Gestão das Águas, Qualidade 
do Ar, Estrutura Ambiental e 
Conselho Ambiental.
Neste ano, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba teve a mesma 
dedicação de 2015, quando re-
cebeu o certificado pela primei-
ra vez, por isso segue confiante 
em uma nova certificação. De 
acordo com informações do 
Departamento de Meio Am-
biente, durante o ano todo a 
equipe se dedicou em seguir as 
ações ambientais propostas. 
Entre as medidas adotadas nes-
te ano, estão a Instalação Mo-
delo, em que são implantados 
dispositivos ambientais. No 
ano passado, foi realizada no 
Departamento de Meio Am-
biente, e desta vez foi feita no 
Espaço Juventude. Também 
houve continuidade nas ações 
intermunicipais, em que 539,9 
kg de pilhas (contra 150 kg do 
ano passado) foram arrecadas 
em conjunto entre as cidades 
de Pinda, Taubaté, Aparecida, 
Caçapava e Igaratá. O Plano 
Municipal de Arborização, que 
no ano anterior foi feito na área 
central do município, desta 
vez foi colocado em prática no 
Castolira, com a análise e cro-
nograma de plantio abrangen-
do  388 árvores, entre muitas 
outras ações. 
Uma das novidades deste ano 
foi a exigência da cidade abas-
tecer o Siságua - Sistema de 
Informação de Vigilância da 
Qualidade da Água para Con-
sumo Humano, o qual Pinda-
monhangaba também cumpriu 
à risca. Mais de 400 cidades 
participam do Programa Mu-
nicípio Verde-Azul. Em 2015, 
apenas 111 cidades consegui-
ram certificação, sendo que na 
bacia do Rio Paraíba do Sul, 
somente Pindamonhangaba e 
Guararema alcançaram a pon-
tuação necessária. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 02/12/2016 e 06/12/2016.

Livro D- 24, FLS. nº 88, Termo nº 6445
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO DA SILVA TIRELLI e 
MARCELA GONÇALVES TORRES, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Taubaté - SP, nascido em 14 de junho de 1981, de profissão comerciante, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado Avenida General Gabriel da Fon-
seca, nº 449, filho de JOSÉ LUCIANO TIRELLI, 62 anos, nascido na data de 10 
de setembro de 1954 e de ZILDA DE FÁTIMA DA SILVA TIRELLI, 62 anos, 
nascida na data de 15 de janeiro de 1954, residentes e domiciliados Tremembé/
SP, natural de Piranguçu/MG. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 30 
de abril de 1985, de profissão auxiliar administrativa, de estado civil divorcia-
da, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ISAAC 
GONÇALVES TORRES, falecido em Taubaté/SP na data de 1 de maio de 2005 
e de MARIA FÁTIMA COUTO GONÇALVES TORRES, 64 anos, nascida na 
data de 12 de maio de 1952, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 89, Termo nº 6446
Faço saber que pretendem se casar CARLOS VAGNER FERREIRA e ROSE-
MAR LAMOSA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 20 de abril de 1968, de profissão operador de fun-
ção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua Benedito de Paula, nº 
269, Parque Novo Mundo, nesta cidade, filho de CARLOS ADEMIR FERREI-
RA, falecido em Pindamonhangaba/SP e de SUELI APARECIDA CARDOSO 
FERREIRA, residente e domiciliada Pindamonhangaba/SP, natural de Pinda-
monhangaba/SP. Ela é natural de Nilópolis - RJ, nascida em 19 de dezembro de 
1966, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de AGRIPINO ALVES DOS SANTOS, 
falecido em Taubaté/SP na data de 26 de março de 2016 e de ANGELICA LA-
MOSA DOS SANTOS, falecida em Nilópolis/RJ. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 89, Termo nº 6447
Faço saber que pretendem se casar TIAGO DOS SANTOS BARBOSA e MARA 
PATRICIA DE MACEDO RIBEIRO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Caçapava - SP, nascido em 7 de outubro de 1980, de profissão garçom, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado rua Benedito Domingos de 
Souza, nº 44, dos guedes, nesta cidade, filho de MARIO BARBOSA, 60 anos, 
nascido na data de 14 de abril de 1956 e de MARIA FATIMA DOS SANTOS 
BARBOSA, 54 anos, nascida na data de 30 de julho de 1962, residentes e do-
miciliados Caçapava/SP, natural de Caçapava/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 25 de março de 1980, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ NORI-
VAL RIBEIRO, 66 anos, nascido na data de 9 de janeiro de 1950 e de MARLI 
ANGELICA DE MACEDO RIBEIRO, 69 anos, nascida na data de 3 de agosto 
de 1947, residentes e domiciliados Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 6 de dezembro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

JOSE TADEU DE CARVALHO, torna público que recebeu da  
CETESB a Licença de Operação Nº 3005358, válida até 21/10/2020, 
para Carvão Vegetal (florestas plantadas) produção de, sito à Estrada 
Municipal Bom Retiro, Bairro da Santa Criz Natividade da Serra/SP.
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Fórum discutiu o
desenvolvimento da cidade de 

Campos do Jordão para os
próximos 14 anos

Natal dos Sonhos celebra 
o final do ano em

Campos do Jordão

Numa iniciativa da Pre-
feitura Municipal, por 
meio da sua Secretaria de 
Turismo, e realizado pelo 
Centro Universitário Se-
nac-Campos do Jordão, 
aconteceu no dia 6 de de-
zembro o Fórum de Turis-
mo que discutiu o desen-
volvimento de Campos do 
Jordão nos próximos 14 
anos.
Com o tema “Campos do 
Jordão 2030: o futuro co-
meça agora”, o encontro 
vai reunir empresários, re-
presentantes da comunida-
de e profissionais de turis-
mo para conversar sobre 
oportunidades e propor 
ações visando estabelecer 
parâmetros para o desen-
volvimento de Campos do 
Jordão.
O Fórum nasceu da ne-
cessidade observada no 
Programa “Turismo nas 
Escolas” realizado pela 
Secretaria Municipal de 
Turismo. O programa 
compõe a estratégia da 

Pelo quarto ano consecu-
tivo, acontece neste mês o 
Natal dos Sonhos, parceria 
entre Fundação Lia Maria 
Aguiar e Prefeitura Mu-
nicipal para a realização 
da decoração natalina de 
Campos do Jordão.
Neste final de ano espe-
cial, a Fundação Lia Maria 
Aguiar, em parceria com a 
Prefeitura de Campos do 
Jordão preparou mais uma 
decoração exclusiva para 
o Natal dos Sonhos 2016. 
Pelo quarto ano consecu-
tivo a decoração natalina 
do município é fornecida 
pela entidade, que acon-
tece no portal da cidade, e 
nas praças da Abernéssia e 
Capivari.
O lançamento oficial da 
decoração e da programa-
ção de eventos para o final 
de ano, acontece neste sá-
bado, dia 3 de dezembro 

Prefeitura de construir 
pontes e inspirar pesso-
as para que lutem por um 
futuro melhor, mostrando 
aos alunos o que o turismo 
representa para a cidade.
No programa realizado 
nos últimos dois anos, os 
alunos dos anos finais do 
Ensino Fundamental e do 
Ensino médio, conversa-
ram com os empresários 
e profissionais de turismo 
local.
A secretária adjunta de Tu-
rismo, Glória Bravin, dis-
se que percebeu, durante 
a programa, a necessidade 
de que este assunto fosse 
aprofundado. “Nós enten-
demos que tanto os alu-
nos, como os empresários 
tinham muito a dizer e que 
esta troca precisava ser in-
crementada e sistematiza-
da, para que a gente possa 
traçar um caminho para 
a cidade que queremos. 
Então procuramos o Cen-
tro Universitário SENAC, 
para que com sua expertise 

e promete movimentar a 
economia local, mesmo 
em ano de crise.
De acordo com o gerente 
social da entidade, Luiz 
Goshima, o investimento 
na decoração pelo quarto 
ano consecutivo fortalece 
os laços da entidade com 
a comunidade de Campos 
do Jordão. “O Natal dos 
Sonhos é um evento que já 
virou tradição no final de 
ano do município. É um 
momento de solidarieda-
de e amor, no qual todos 
temos que participar e 
transformar a experiência 
de quem vive aqui e quem 
visita a cidade em algo es-
pecial”, explica Goshima.
Para o Prefeito Fred Gui-
doni, a parceria com a 
Fundação permite que 
a Prefeitura, mesmo em 
meio à crise econômica, 
possa oferecer à popula-

na construção de debates, 
pudéssemos construir jun-
tos, uma ação mais ampla 
para traçar as diretrizes do 
desenvolvimento”, explica 
Glória Bravin.
O encontro será dividido 
em dois tempos. O primei-
ro, na parte da manhã, é fe-
chado e será destinado aos 
alunos das escolas da cida-
de. Os alunos escolhidos 
em cada escola participa-
rão de debates para que a 
discussão dos últimos dois 
anos seja sistematizada.
A tarde, o Senac contatou 
especialistas que falarão 
sobre temas ligados ao tu-
rismo. Ao término de cada 
palestra, os assuntos serão 
discutidos, com oportuni-
dade para que todos falem.
No final, tanto na parte da 
manhã quanto à tarde, se-
rão tiradas conclusões que 
vão configurar um docu-
mento com os anseios da 
comunidade jordanense 
para a cidade e o turismo 
nos próximos 14 anos.

ção e aos visitantes, uma 
decoração que cria um 
ambiente natalino. “Cam-
pos do Jordão vem atrain-
do a cada ano mais turistas 
no mês de Dezembro. Isso  
favorece a geração de em-
prego e renda para os jor-
danenses. A parceria com 
as organizações do Ter-
ceiro Setor é fundamental 
para que isso aconteça. 
Nosso muito obrigado, em 
nome de toda a população 
jordanense, por mais um 
ano de parceria”, afirma o 
prefeito. O acervo de de-
coração da Fundação ga-
nha destaque em meio a 
suntuosas estruturas de ár-
vores, chafarizes e arabes-
cos iluminados. Os adere-
ços especiais oferecem aos 
jordanenses e visitantes 
uma paisagem acolhedora 
e de esperança nesta época 
do ano tão especial.

O CRAS através do
Espaço Amigo oferece o 

Projeto Despertar
Oficina de informática 

para o ano de 2017

As inscrições foram aber-
tas e irão até o início das 
aulas que ocorrerão no 
mês de Março 2017.
As turmas serão dividi-
das nos três períodos, 
manhã – 09hs as 11hs, 
tarde – 14hs as 16hs e 
noite - 19hs as 21hs.  
As vagas são limitadas, 
atendendo crianças a par-
tir dos 08 anos (necessário 
que já estejam pelo menos 

semialfabetizadas) e adul-
tos interessados em apren-
der.
Os interessados devem 
procurar a secretaria do 
Espaço Amigo das 08hs às 
14hs, portanto os seguin-
tes documentos:
• Cópia da certidão de 
Nascimento/RG, 
• 1 foto 3X4, 
• Cópia do comprovante 
de endereço,

• Telefones para contato. 
Obs: Para participar é ne-
cessário que a família seja 
cadastrada no Cadastro 
Único.
Caso o aluno seja menor 
de idade, o responsável 
deverá também levar uma 
cópia do seu RG. 
Para mais informações e 
dúvidas, entre em contato 
pelo telefone (12) 3972-
0492 – ramal 25.
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Campanha Fique Sabendo 
realiza testes para sífilis e 

AIDS em Pinda

Festival de Verão 2016
de Caraguá começa
dia 27 de dezembro

Entrega de medalhas da OBA 
será feita dia 13 de dezembro na 

EM Augusto César em Pinda

Recadastramento para 
isenção de pedágio
começa em Pinda

Alunos de CMEI participam
de ação para o plantio de 

mudas em Pinda

Aconteceu nesta terça-fei-
ra, dia 6 de dezembro, das 
9h às 15h, na Praça Mon-
senhor Marcondes, a cam-
panha Fique Sabendo para 
Sifilis e AIDS.

O ano de 2016 está no fim 
e a estação mais esperada 
está chegando, o Verão. 
Para animar os moradores 
e turistas, o Governo Mu-
nicipal de Caraguá já tem 
uma programação definida 
para o período de 27 a 31 
de dezembro. As atrações 
vão do pop rock ao jazz e 
prometem agitar a Praça 
da Cultura.
Diversos shows musicais 
compõem o Festival de Ve-
rão. Entre os grupos con-
vidados estão Jota Quest, 
Banda Malta, Monoblo-
co, A Cor do Som, Legião 
Urbana, Instinto Animal, 
Joe Tenta, Acoustic Rock, 
além de grupos locais 
como a Banda Jovem, Jazz 
Combo, Orquestra Sinfô-
nica & Russo e o grupo de 
Chorinho.
 Caraguá tornou-se uma 
das cidades mais procu-

A EM Prof° Augusto Cé-
sar Ribeiro fará uma ceri-
mônia de entrega de meda-
lhas e certificados para os 
alunos que participaram 
da Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáu-
tica - OBA no dia 13 de 
dezembro, a partir das 18 
horas. A OBA aconteceu 
em maio deste ano e teve a 
participação dos alunos do 
1° ao 5° ano.
Os alunos que receberão 
medalhas pela participa-
ção na prova de nível 1 

Pessoas que estudem e 
ou trabalhem de forma 
permanente em Pindamo-
nhangaba, que residem e 
têm o veículo licenciado 
em outra cidade, e que 
utilizam a estrada do Ata-
názio (acesso ao bairro 
Feital), devem fazer o re-
cadastramento para isen-
ção da taxa de pedágio em 
janeiro de 2017.
O trabalhador de forma 
permanente na cidade 
deve apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome 
(cônjuge com certidão 
de casamento), carteira 
nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 

Na última sexta-feira (18), 
o CMEI - Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
- Esmeralda Silva Ramos 
(Liberdade) promoveu o 
plantio de árvores e plantas 
ornamentais com os alu-
nos. A atividade faz parte 
do projeto “Construindo a 
paz e a amizade através do 
jardim esmeralda”, sendo 
a primeira ação da unidade 

Durante a ação serão rea-
lizados testes rápidos com 
resultados em aproxima-
damente 15 minutos.
O objetivo da campanha é 
identificar o maior número 

radas do Litoral Norte 
nos últimos anos devido à 
sua ampla e diversificada 
programação de eventos. 
Com estruturas cada vez 
mais adequadas, foi pos-
sível a realização de even-
tos de grande porte e para 
públicos de diferentes seg-
mentos, como shows, en-
contros, festivais, campe-
onatos esportivos e feiras.
 A Praça da Cultura rece-
beu investimentos e foi 
eleita para sediar even-
tos voltados para toda a 
família. O palco foi todo 
reformado e agora conta 
com 4 camarins, vestiário, 
banheiro acessível, rampas 
de acesso, área de depósi-
to, backstage e estrutura 
para atender aos shows.
De acordo com o Secretá-
rio de Turismo, André Pro-
cópio, além da economia, 
um dos resultados relevan-

(1° ao 3° ano) são: Andrey 
Gambi, Manuela Rodri-
gues, Giovanna Pastorelli, 
Eduardo de Souza, Lucas 
dos Santos, Ana Valente, 
Camila Pereira Silva, Da-
niela dos Santos e Abigail 
dos Santos, e os alunos 
que receberão medalhas 
de nível 2 (4° e 5° ano) são 
Carlos Eduardo da Silva e 
Letícia Santos .
“Estamos preparan-
do os alunos para que 
eles prestem atenção ao 
que acontece à sua vol-

anterior), carteira de traba-
lho (CTPS) e declaração 
do RH da empresa.
Estudantes devem apre-
sentar cópias do licencia-
mento do veículo em seu 
nome (cônjuge com certi-
dão de casamento ou pais 
com autorização com fir-
ma reconhecida), carteira 
nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior) e declaração de 
matrícula da instituição de 
ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais em ge-
ral, Corpo de Bombeiros 
e das Forças Armadas de-
vem apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento do 

inaugurada recentemente.
A ação contou com a par-
ticipação dos pais, em um 
momento importante para 
o estabelecimento de vín-
culos entre a comunidade 
escolar. A iniciativa teve a 
parceria do Departamento 
de Meio Ambiente da Pre-
feitura, que colaborou por 
meio da doação de mudas 
do Viveiro Municipal. Os 

de pessoas com esse diag-
nóstico e encaminhá-las o 
mais rápido possível para 
o tratamento. Essa campa-
nha é realizada em cum-
primento aos protocolos 
do Ministério da Saúde. 
Além disso, a Prefeitura 
Pindamonhangaba tam-
bém realiza esses mesmos 
testes de rotina em todas as 
unidades básicas de saúde 
e ESF. Os testes são reali-
zados pelas enfermeiras e 
o resultado é também dis-
ponibilizado em 15 minu-
tos. Todos os interessados 
devem procurar o serviço 
na Praça Monsenhor Mar-
condes ou em suas unida-
des de referência.

tes deste Projeto de Verão, 
foi a segurança na cida-
de. “Não tivemos registro 
de ocorrência na Polícia 
neste ano. Tudo ocorreu 
bem tranquilo”, comentou.  
Outro objetivo alcançado 
foi o de evitar a repetição 
de episódios que acontece-
ram em outros anos, como 
vandalismo, violência, bri-
gas, sujeira, filas e outros 
transtornos.
 Além do sucesso de pú-
blico, mídia e crítica, de 
acordo com o secretário, 
houve grande retorno 
para o comércio da cida-
de. “Sem as barracas de  
alimentação, o modelo 
foi favorável para o co-
mércio. Nesta temporada, 
houve um impulso em  
todas as áreas comerciais, 
de diversão, mercado de 
rua e setor hoteleiro da ci-
dade”.

ta, é um gostinho pela  
Astronomia agora nos 
anos iniciais, e quem sabe 
futuramente um gosto 
maior pela Física. É uma 
sementinha que está sendo 
plantada”, afirma a gestora 
da EM Prof. Augusto Cé-
sar Ribeiro.
Essa cerimônia de en-
trega de medalhas en-
cerra o projeto OBA,  
que foi desenvolvido du-
rante todo o ano inserindo 
o conteúdo de astronomia 
ao plano de ensino.

veículo em seu nome (côn-
juge com certidão de casa-
mento), carteira nacional 
de habilitação (CNH), 
comprovante de endereço 
(máximo mês anterior), 
carteira funcional e decla-
ração do Batalhão/Compa-
nhia.
A isenção também pode 
ser concedida às pessoas 
jurídicas. O (re) cadastra-
mento da isenção 2017 
é feito no Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura ou  
Subprefeitura, em Moreira 
Cesar, de segunda a sexta-
feira das 8 às 17 horas. Na 
SP-62, veículos de passeio 
não pagam independente-
mente de onde foram li-
cenciados. 

pais também puderam co-
laborar com doações.
“No Jardim da Esmeralda 
tem plantas e flores diver-
sas que além de exalarem 
seus perfumes, perpetuam 
a amizade a alegria, a har-
monia e a paz entre todos, 
e nos alegram e encantam 
com a beleza de suas for-
mas e cores”, afirma a ges-
tora.

Confira a programação:
                                 
Dia 27/dez (Terça):
- Lady Rock
- Caraguá Jazz Combo
- Monobloco
 
Dia 28/dez (Quarta):
- Orquestra Sinfônica de Caraguata-
tuba & Russo
- Jota Quest
 

Dia 29/dez (Quinta):
- Clube do Choro de Caraguatatuba
- Rodrigo de Oliveira
- A Cor do Som

Dia 30/dez (Sexta):
- Instinto Animal
- Joe Tenta
- Legião Urbana
 
Dia 31/dez (Sábado):
- Acoustic Rock 
- Symphorock
- Banda Malta


