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A GAzetA dos Municípios

Peça “Feijão e Maria” 
agita Teatro Metrópole 

nesta semana

Pega-tudo estará no 
Mombaça 2 e Mariana a 

partir desta semana

Prefeitura de Pinda
divulga resultado do 
chamamento público 

de artistas

Agentes comunitários 
ajudam no combate ao 

Aedes aegypti

O Teatro Metrópole rece-
be nesta quarta-feira, dia 
9, às 15h e às 20h, o espe-
táculo “Feijão e Maria”. A 
peça brinca com as famo-
sas histórias clássicas de 
“João e Maria” e de “João 
e o Pé de Feijão”, forman-
do a partir da essência dos 
contos, uma história atual 
que transmita valores sus-
tentáveis, respeito às dife-
renças individuais sociais 
e raciais de cada pessoa.
Com produção do Pro-
AC (Programa de Ação 
Cultural) e texto e dire-
ção de Fernando Araújo, 
a peça conta que o uni-

A equipe do Pega-tudo 
está chegando aos bairros 
Mombaça 2 e Mariana, 
nesta segunda-feira (7). 
Até quinta-feira (10), os 
moradores desses locais 
devem retirar todo o entu-
lho de seus quintais e de-
positar nas calçadas para 
que a Prefeitura possa fa-
zer o recolhimento.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, divulga a relação de 
inscritos no chamamento 
público nº 4, para cadastro 
de artistas e profissionais 
de arte e de cultura, para 
participar dos programas 
“Pinda em Cena”, “Cultu-
ra para Todos” e “Ceu das 
Artes”, visando fomento à 
cultura municipal.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Cultura, o chamamento 
público é uma oportunida-
de para que todos os artis-

O sucesso da participação 
de agentes comunitários 
de saúde das unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) de Taubaté no 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti é tema de uma 
apresentação na próxima 
quarta-feira, dia 9 de no-
vembro.
O projeto será apresentado 
por profissionais do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos), em um se-
minário promovido pela 
Sucen (Superintendência 

verso da tecnologia e a 
alta vida social envolvem 
o mundo de Maria que, 
nascida em família rica,  
nunca observou com im-
portância a natureza e o 
modo de vida das outras 
pessoas. Ao se perder na 
floresta, encontra Feijão, 
um menino simples e di-
vertido, que ao acordar 
descobre que sua experi-
ência em plantar grãos de 
feijão deu certo. Os dois 
vivem uma grande aven-
tura e aprendem a lidar 
com a diferença quando se 
unem para salvar Merikol 
das doenças provocadas 

Importante destacar que 
todo o entulho deposita-
do nas calçadas e terrenos 
fora do período do Pega-
tudo acarreta em multa. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba solicita o apoio 
da população para que 
siga corretamente a pro-
gramação do Pega-tudo e 
denuncie quem jogar lixo 

tas, de variados segmen-
tos, possam trabalhar nos 
eventos desses programas 
específicos da Prefeitura, 
sendo que a contratação se 
dá sempre em sistema de 
rodízio.
Para dar mais transparên-
cia ainda ao processo, será 
realizado na quarta-feira 
(9), às 14 horas, o sorteio 
para a definição da ordem 
em que os artistas serão 
contratados, formando 
uma planilha seqüencial. 
O sorteio será realizado na 
sede do Departamento de 
Cultura e é aberto a todos 

de Controle de Endemias).
Os agentes, conhecidos 
como ACS, promovem 
vistoria nas residências 
durante seu trabalho de ro-
tina de visitas aos pacien-
tes de ESF.
O uso de veneno para ne-
bulização em ações de 
bloqueio não é permitido 
a estes profissionais, mas 
eles podem fazer o contro-
le químico dos criadouros 
com uso de produtos como 
sal grosso e água sanitária.
Atualmente são 100 ACS 

pelos tóxicos e lixos libe-
rados pela terrível Toxilla. 
Toda a natureza grita por 
socorro e somente através 
do elo perfeito será possí-
vel salvar o meio ambien-
te.
Tania Leite, Luana Cha-
con, Thais Casemiro e Le-
tícia Teixeira fazem parte 
do elenco e dividem o pal-
co com os atores convi-
dados: Simone Ancelmo, 
Vitor Bassoli, Alessandra 
Ribeiro e a artista circen-
se: Simone Politi.
A atração é gratuita. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3624 8695.

ou entulho em locais não 
apropriados. O disk de-
núncia é o 3644-5200.
O Pega-tudo é um grande 
aliado da população na 
limpeza da cidade, inclu-
sive atua eliminando cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e 
zika vírus.

os inscritos que quiserem 
acompanhar.
Após o sorteio, seu resul-
tado será publicado nova-
mente no jornal Tribuna 
do Norte e site da Prefeitu-
ra, para que todos tenham 
acesso.
O Departamento de Cul-
tura fica no Palacete 
Visconde da Palmeira, 
Praça Barão do Rio Bran-
co, 22, ao lado da igre-
ja São José e da agência  
central dos Correios. Mais 
informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 
3642-1080.

em 15 unidades de ESF. 
As unidades da zona rural 
estão fora deste trabalho.
Graças à atuação dos 
agentes nas comuni-
dades onde estão inse-
ridos, por exemplo, a  
Secretaria de Saúde con-
seguiu elevar a quantida-
de de imóveis trabalha-
dos. Para se ter uma ideia, 
em 2015 a média mensal  
era de 291 imóveis traba-
lhados nestes locais. Em 
2016, a média subiu para 
1.580.
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Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricio-
nistas explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns com-
ponentes do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as 
pessoas que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles 
devem ter no mínimo 25% de menos alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a 
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar 
que seu consumo deve ser controlado, já que o fato de terem menos calorias não se 
justifica o excesso de ingestão. Já a linha de diet foi elaborada para os diabéticos, 
que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.
***
A acupuntura é uma ciência milenar chinesa que utiliza agulhas muito finas para 
estimular o bom funcionamento do organismo. Para os orientais, o corpo humano 
é dividido em meridianos com cerca de dois mil pontos de acupuntura distribuídos 
entre eles. Cada um desses pontos está ligado a uma função do organismo que 
pode estar com alguma obstrução, interrompendo o fluxo de energias e causando 
doenças. Por meio da acupuntura, esses pontos recebem estímulos que atuam sobre 
o sistema nervoso central, que libera componentes químicos, tais como hormônios 
e neurotransmissores, que agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas 
correntes de acupuntura, entre elas a chinesa tradicional, a japonesa, a dos cinco 
elementos, a auricular e a manual coreana.

Humor

Tipos de salários (descubra o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário Brasil: você acha que um dia ele vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem ele.
Salário cebola: você pega, olha e hora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. Isso 
quando não atrasa pra assustar todo mundo.
Salário regime: com ele você come menos.
***
Um candidato chega numa cidadezinha do interior para fazer campanha e começa 
o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água tratada?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Vocês têm energia elétrica?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
O português queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pendurado. 
Aí um cara chegou e perguntou:
- O que é que você está fazendo?
- Eu estou tentando me suicidar.
- Olha, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, você tem 
que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti uma falta de ar e resolvi tirar.

Mensagens

Não se agaste com o ignorante, certamente, ele não dispões das oportunidades que 
iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas, fanatizadas que 
permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer 
prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável quem tem na 
maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro 
inseguro, ele talvez não possua o necessário, quando você detém excessos. Não se 
zangue com o ingrato, provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude 
aos que erram, seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de cor-
rigir-lo, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde 
voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio que você 
está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princí-
pio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
O Imperador, ao ver um senhor idoso plantando uma figueira perguntou-lhe que se 
ele esperava saborear os figos da árvore. O lavrador respondeu que se morresse an-
tes, seus filhos colheriam os figos, mas se vivesse para saborear os primeiros figos, 
gostaria de ser comunicado. Anos mais tarde, colhendo a primeira produção da 
figueira, o velho lavrador separa os melhores figos e corre ao palácio para presen-
teá-los ao Imperador, que ficou tão contente que mandou encher de ouro a pequena 
cesta em que se acomodava os figos. Um vizinho, com inveja do velho, resolveu 
fazer o mesmo. Preparou uma cesta bem maior de figos para levar ao Imperador, 
certo de que seria compensado com muito mais ouro. O Imperador não recebe o 
homem nem aceita os figos como presente, e mais, manda que os guardas atirassem 
os figos no seu corpo como se fossem pedras. Quando ele chega em casa e conta o 
castigo à mulher, ela o consola dizendo:
- Você é mesmo um homem de sorte. Pior se, em vez de figos, fossem cocos duros.

Pensamentos, provérbios e citações

Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.

A audácia cresce com o medo dos outros.

Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

Um amor pobre é aquele que se pode medir.

O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

MISCELÂNEA

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 08/11/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.

Contribuintes precisam fazer 
atualização de RG e CPF

no Departamento de Tributos 
em Natividade da Serra

Prezados Srs(as) CONTRIBUINTES:
Em atendimento as Normas do Banco Central, solicitamos a:
ATUALIZAÇÃO do CPF e RG dos proprietários de Imóveis Urbanos.
Referida atualização poderá ser realizada:
Ø   presencialmente na Prefeitura Municipal, Setor de Tributos;
Ø   pelo E-mail: tributos@natividadedaserra.sp.gov.br;
Ø   pelo Telefone: (12) 3677-9700.
A não atualização impedirá a geração do carnê do IPTU 2017 e consequente inscri-
ção na Dívida Ativa.

Auxiliar de dentista – com curso
Cozinheira(o) industrial
Coordenador de vendas (ensino supe-
rior completo em administração ou simi-
lares. Liderança de equipes de vendas no 
varejo)
Designer de interiores (ensino superior 
completo. Experiência com promob, 
sketchup e venda de projetos)
Fisioterapeuta
Instalador de calhas
Instalador de alarmes para residências 
e comércios

Balcão de Empregos de Taubaté 
Relação de Vagas desta semana

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

Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas no Balcão de Empre-
gos de Taubaté, entrar em contato por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSIVAMENTE, para EM-
PRESAS.
*O Balcão de Empregos não tem autorização para passar detalhes sobre as vagas 
por telefone a munícipes interessados em concorrer a vagas de empregos*.

Instalador de ar-condicionado
Lavadeira
Mecânico de máquinas industriais
Manutenção predial – hidraulica, elétri-
ca e alvenaria
Pizzaiolo
Padeiro confeiteiro
Salgadeira
Supervisor de logística (ensino supe-
rior em logística, administração ou en-
genharia de produção. Experiência com 
liderança de equipe na área de expedi-
ção e conferência).

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 80, Termo nº 6428
Faço saber que pretendem se casar DIMAS DANIEL DA SILVA e GEANE MA-
RIA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Viçosa - MG, 
nascido em 6 de setembro de 1984, de profissão lavrador, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado Rua Vinte e Oito, nº 22, Jardim Maracaibo, nesta cidade, 
filho de AGOSTINHO ANTONIO DA SILVA, de 44 anos, nascido na data de 5 
de novembro de 1971, residente e domiciliado em Teixeiras/MG, natural de Tei-
xeiras/MG e de SANDRA HELENA DA SILVA, de 49 anos, nascida na data de 
10 de julho de 1967, residente e domiciliada em Viçosa/MG, natural de Viçosa/
MG. Ela é natural de Limoeiro - PE, nascida em 25 de maio de 1995, de profis-
são do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Cinco, nº 144, 
Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filha de JOÃO SEVERINO DA SILVA, 
de 45 anos, nascido na data de 22 de outubro de 1971, residente e domiciliado 
Tremembé/SP, natural de Glória do Goitá/PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de 
42 anos, nascida na data de 8 de abril de 1974, residente e domiciliada em Tre-
membé/SP, natural de Feira Nova/PE. 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT 
DE TAUBATÉ

Operador de telemarketing ativo
Serralheiro

Tapeceiro de móveis
PDC – pessoas com deficiência

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO

-RG -CPF  
-CARTEIRA DE  TRABALHO

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE  

FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

DAS 08H ÀS 17H
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Caraguá recebe a
4ª Semana de Umbanda

No próximo dia 14 de 
novembro, inicia a 4ª Se-
mana de Umbanda de Ca-
raguatatuba – Orroboboi 
Oxumaré. A festa, que en-
cerra no dia 19, acontecerá 
em diversos pontos da ci-
dade, com uma programa-
ção aberta ao público.
 As atividades começam 
no Morro Santo Antonio, 
no dia 14, às 19h30, com 
a 2ª Gira Umbandista, um 
trabalho religioso feito pe-
los participantes. O públi-
co em geral, além de assis-
tir, pode também interagir.
 A programação continua 
com a 2ª Exaltação a Ori-
xás “Arroboboi Oxuma-
rê”, que será no dia 15, às 
17h, na Praça do Caiçara. 
Esta é uma saudação a 
Orixá.
 Já no dia 16, haverá uma 

palestra com o Sacerdote, 
Pedro Corrêa, às 19h, e 
um Cine Umbanda, com o 
filme Besouro, às 20h, na 
Videoteca Lúcio Braun, no 
Centro.
 No dia 17, às 19h, acon-
tecerá um WorkShop de 
Curimba com oficina de 
atabaque com batucada, 
com a participação de Gui-
lherme Corrêa, na Praça 
do Caiçara, no Centro.  
 Na sexta, dia 18, será li-
vre para comemorações 
individuas das casas de 
umbandas. 
 Uma das atrações será a 
Caminhada da Tolerância, 
no dia 19, com saída da 
Praça da Bíblia, às 10h, 
sentido à Praça do Cai-
çara, onde haverá um ato 
ecumênico. 
 Com a Caminhada da To-

lerância os organizadores 
visam manifestar-se con-
tra a intolerância religiosa. 
Terá ainda, uma participa-
ção na Caminhada Zumbi 
dos Palmares, que integra 
a Semana da 20ª Kizomba, 
semana da consciência ne-
gra organizada há 4 anos 
pela Ong Zambô, com o 
apoio da Fundação Educa-
cional e Cultural de Cara-
guá (Fundacc) e do Gover-
no Municipal.
 Às 20h, terá mais um 
Cine Umbanda, com o 
filme Nosso Lar, na Vide-
oteca Lúcio Braun.   A 4º 
Semana de Umbanda de 
Caraguatatuba é organiza-
da pela Instituição Cultu-
ral Umbanda Pé na Areia, 
com o apoio da Fundacc. 
Outras informações pelo 
telefone (12) 98272-0738.

Prefeitura de Ilhabela 
fará rede de esgoto na 
Costa Bela e Cocaia

A Prefeitura de Ilhabela dá 
início a partir deste mês 
de novembro às obras de 
construção da rede coleto-
ra de esgoto e estação ele-
vatória nos bairros da Cos-
ta Bela e Cocaia, na região 
central do arquipélago.
O investimento é de R$ 
1.141.22,31 e beneficia-
rá os bairros Costa Bela 
e Cocaia. A obra prevê a 
execução da rede coletora 
de esgoto, além de duas 
estações elevatórias de es-
goto com fluxo em direção 
a rede de esgotamento sa-
nitário existente na rua Be-
nedito R. dos Santos.
Tanto a Prefeitura quanto a 
Sabesp ressaltam a impor-
tância dos moradores que 
já tiveram a rede instalada 
em seu bairro solicitarem 
a ligação. A Sabesp tem 
o programa “Se Liga na 
Rede” e a Prefeitura, por 
meio do setor de Vigilân-
cia Sanitária, também tem 
visitado imóveis para no-
tificar sobre a necessidade 
de ligação dos imóveis.
Saneamento na Ilha: De 
2009 a 2015 foram in-
vestidos cerca de R$ 100 
milhões em obras de sa-

neamento (água e esgoto) 
no município de Ilhabela 
nesta parceria Prefeitura e 
Sabesp. Atualmente Hoje, 
a cidade tem mais de 60% 
de cobertura por rede co-
letora de esgoto e atingirá 
80% ao final de 2016.
As obras de saneamento 
básico tem beneficiado 
vários bairros de Ilhabe-
la. Só nos bairros Água 
Branca, Cocaia, Reino, 
Costa Bela e Green Park, 
as obras beneficiarão cerca 
3,2 mil pessoas. São quase 
13 quilômetros entre redes 
coletoras e linhas de recal-
que, além de duas estações 
elevatórias que garanti-
rão mais saúde, qualidade 
de vida e preservação do 
meio ambiente. O investi-
mento nesta obra foi de R$ 
10 milhões.
A Prefeitura trabalha atu-
almente, já em período 
de acabamento e testes do 
sistema, no saneamento do 
Núcleo Santa Terezinha, 
no Alto da Barra Velha, 
onde o investimento chega 
a R$ 1,8 para instalação de 
rede coletora e elevatórias. 
A Sabesp fará toda a insta-
lação eletromecânica.

Também está em fase final 
a obra de construção de 
rede e elevatórias no bair-
ro Armação, norte da Ilha, 
com investimento de R$ 
700 mil. Em 2012, a re-
gião norte foi beneficiada 
com a entrega do sistema 
de coleta e tratamento de 
esgoto da Praia do Pinto/
Ponta Azeda, no norte da 
ilha, numa obra que teve a 
parceria da iniciativa pri-
vada.
O sul da Ilhabela também 
recebe atualmente inves-
timentos em Saneamento 
Básico. Nesta primeira 
fase da construção da rede 
coletora de esgoto, serão 
beneficiados os bairros 
Portinho, Feiticeira e Praia 
do Julião, na região sul do 
município. O investimento 
nesta etapa é de aproxima-
damente R$ 6 milhões. A 
segunda etapa será a cons-
trução das estações ele-
vatórias e estação de tra-
tamento, o que totalizará 
um investimento de R$ 12 
milhões.
Além disso, a cidade rece-
beu sistema de esgotamen-
to sanitário Saco da Cape-
la/Centro, que reverte o 
esgoto coletado no Saco 
da Capela para a Estação 
de Pré-Condicionamento 
do Itaquanduba, e possibi-
litou assim, a desativação 
da antiga estação localiza-
da na Vila. A EPC, que está 
ligada ao novo emissário 
submarino, recebe ainda 
todo o esgoto coletado nos 
bairros Perequê, Morro da 
Cruz, Itaquanduba, Itagua-
çu e Barra Velha.

Prefeitura e parceiros 
definem comemorações 

natalinas em Pinda

Paraibuna terá decoração 
de Natal com enfeites
confeccionados com
materiais recicláveis

Papai Noel chega dia 25 
de novembro no centro de 
Pindamonhangaba
As comemorações de Na-
tal em Pindamonhangaba 
estão sendo planejadas 
desde julho mas, nas últi-
mas semanas, foram inten-
sificadas as reuniões para 
a definição do evento. A 
organização das festivi-
dades natalinas está, mais 
uma vez, tendo a frente o 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura.
A partir de quinta-feira (3), 
a Praça Monsenhor Mar-
condes está começando a 
receber os enfeites natali-
nos, com a instalação das 
mangueiras de led e cons-

A Diretoria Municipal de 
Esporte, Turismo e La-
zer vem coordenando um 
trabalho de confecção de 
enfeites natalinos que irão 
decorar a praça da Matriz, 
Calçadão, praça do Merca-
do e outras áreas urbanas 
da cidade. Os enfeites são 
produzidos a partir do re-
aproveitamento de mate-
riais recicláveis, uma boa 
parte deles doados pela 
população.
     Denominado de “Natal 
Sustentável”, o trabalho 
de confecção conta com a 

trução da casinha do Papai 
Noel, gazebo em cima do 
chafariz e manjedoura na 
cascata, para receber o tra-
dicional presépio.
Os primeiros locais a rece-
ber a decoração de Natal 
serão, além da Praça Mon-
senhor Marcondes, a Pra-
ça do Cruzeiro, a Rotatória 
João do Pulo e a Praça da 
Bíblia.
A chegada do Papai Noel 
será realizada no dia 25 de 
novembro, com o Paradão 
de Natal, no centro da ci-
dade.
Para o sucesso do evento, 
a Prefeitura está contan-
do com a parceria interna 
de diversas secretarias e 

ajuda de um grupo de vo-
luntários, que produzem 
artigos como: árvores de 
Natal, bonecos de neve, 
Papais Noéis, guirlandas 
(arcos decorativos), velas 
natalinas, sinos, dentre ou-
tros itens.
     A Diretoria de Espor-
te, Turismo e Lazer conta 
com a colaboração de co-
merciantes e moradores, 
quanto à doação de mais 
materiais recicláveis: gar-
rafas PET, CDs, rolos de 
papel higiênico, madei-
ras, pneus, pisca pisca, e 

departamentos, além dos 
parceiros externos Acip 
(Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba), Sincomércio, 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Exército Bra-
sileiro.
Outras reuniões ainda 
serão realizadas com os 
parceiros, principalmente 
para a definição da pro-
gramação de Natal. Es-
colas de dança da cidade 
estão convidadas a serem 
parceiras da Prefeitura e 
podem procurar o Depar-
tamento de Cultura para 
participarem das festivida-
des. O telefone é o 3642-
1080. 

tinta automotiva (spray 
ou galão) nas cores: dou-
rado, verde e vermelho. 
Os materiais podem ser 
entregues na sede da Dire-
toria de Esporte, na Praça 
Canuto do Val, 15, ao lado 
da Biblioteca Municipal.
     A previsão é que a de-
coração natalina com pro-
dutos sustentáveis seja 
instalada neste mês de 
novembro e inaugurada 
no dia 27 deste mês, junta-
mente com o presépio.
     Outras informações 
pelo telefone: 3974-2030.
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Parque do Trabiju
de Pinda recebe obras

e melhorias

Prefeitura de Tremembé
realiza ações no
Novembro Azul

Pamo Chácaras Reunidas
reabre após reforma em Taubaté

O Parque Natural Muni-
cipal do Trabiju está re-
cebendo diversas obras e 
melhorias que irão faci-
litar o acesso e estadia de 
pesquisadores e visitantes 
ao local. As obras estão 
sendo realizadas graças a 
um recurso da Câmara de 
Compensação Ambiental.
Atualmente, estão em an-
damento a reforma da gua-
rita da portaria, finalização 
da construção do aloja-
mento para pesquisadores, 
da sala de pesquisas e da 
base de apoio dos guarda
-parques – essa última re-
alizada com mão de obra 
própria da Prefeitura.
 Todas as construções são 
atendidas por fossas e o 
alojamento tem ainda uma 
cisterna para recolhimento 
de água das chuvas, que 
serão utilizadas nos vasos 
sanitários.
Também está sendo cons-
truída uma fonte no antigo 

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, está 
realizando uma série de 
atividades alusivas ao No-
vembro Azul nos ESFs e 
Centro de Saúde, são elas: 
trabalho de orientação, 
acolhimento, realização 

O Pamo (Posto de Atendi-
mento Médico e Odonto-
lógico) Chácaras Reunidas 
Brasil voltou a funcionar 
nesta sexta-feira, dia 4, 
após receber obras de revi-
talização.
A unidade de saúde foi to-

ponto de água entre aloja-
mento e sala de pesquisas, 
que será revestida de mo-
saico. Interessante desta-
car que a água dessa fonte 
é a mesma que antigamen-
te abastecia a cidade e que 
ainda vai pela canalização 
até a praça Monsenhor 
Marcondes.
Além das obras, estão 
sendo feitas diversas me-
lhorias no Parque, como 
o plano de utilização de 
recuperação das trilhas 
existentes no Trabiju, com 
sinalização, remoção de 
troncos, análise do grau 
de dificuldade das trilhas, 
manutenção de pontes e 
degraus.
A intenção é transformar o 
Parque do Trabiju em um 
parque acessível, tanto nas 
novas construções quanto 
nas trilhas, para que pos-
sam receber pessoas com 
deficiências múltiplas e 
idosos.

de testes rápidos de HIV, 
Sífilis, hepatites B e C.  
Nos dias 16, 17 e 18 de no-
vembro das 8h às 11h se-
rão oferecidos no em todas 
unidades de saúde; verifi-
cação de pressão arterial, 
glicemia capilar e índice 
de massa corporal (IMC).

talmente reformada e rece-
beu novos equipamentos. 
O Pamo também ganhou 
uma sala de vacinação. 
Esta é a 38ª unidade de 
saúde beneficiada com as 
melhorias. Essas obras fa-
zem parte da reorganiza-

Uma outra melhoria que 
vai colaborar com a se-
gurança do Parque do 
Trabiju é a instalação de 
câmeras Full HD e lu-
minárias de led, ambas 
nas áreas de uso intensi-
vo do parque. Algumas  
câmeras, inclusive, podem 
ser acessadas por meio de 
um aplicativo de celular, 
disponível somente para 
os órgãos de segurança, e 
que mostram o Parque em 
tempo real. Além das câ-
meras, estão sendo instala-
dos alarmes sensoriais que 
dispararão diretamente 
para as autoridades com-
petentes.
Outras melhorias que o 
Trabiju estão recebendo 
são o levantamento pla-
nialtimétrico da área de 
uso comum do parque e 
das trilhas, e o georrefe-
renciamento do perímetro 
do Parque, para a defini-
ção de seu tamanho real.

A iniciativa tem o obje-
tivo de alertar os homens 
sobre a importância da  
prevenção e do diagnós-
tico precoce do câncer de 
próstata e outras doenças 
masculinas. A campanha 
termina no dia 30 de no-
vembro.

ção do sistema de saúde de 
Taubaté, com investimen-
tos próprios, do Estado e 
da União.
O Pamo Chácaras Reuni-
das fica na rua Expedicio-
nário Benedito Moura, s/
nº.


