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A GAzetA dos Municípios

NAP Pasin oferece  
curso de Libras para  

professores e gestores 
da rede municipal em 

Pinda

Taubateano  
consegue boa  

colocação em Ironman 
neste final de semana

Iniciou-se na última sex-
ta-feira (1º), no Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico 
– NAP Governador Má-
rio Covas, Pasin, o Cur-
so Básico de Libras para 
os professores e gestores 
da rede municipal de en-
sino. Os encontros acon-
tecerão semanalmente às 
sextas-feiras, sendo duas 
turmas: uma das 8h às 11h, 
e outra das 13h às 16h. O 
NAP é um projeto da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, que oferece atendi-
mentos especializados à 

O taubateano Danilo 
Melo obteve a 13ª posi-
ção no Campeonato Sul 
Americano de Ironman 
70.3, em Palmas, no 

rede de ensino por meio 
da Secretaria de Educação.
O curso tem como ob-
jetivo proporcionar aos 
professores dos Centros 
Municipais de Educação 
Infantil – CMEI e Escolas 
Municipais – EM, o co-
nhecimento básico sobre a 
Língua Brasileira de Sinais – 
Libras, bem como a 
compreensão de sua 
importância para co-
municação e aprendi-
zagem do aluno surdo 
inserido em sala regular.
Segundo a professora 

Tocantins, nes-
te domingo, dia 10. 
O atleta nadou 1,9 km, 
pedalou 90.1 km e 
correu 21.1 km, junto a 

do curso, a iniciativa 
atende tanto as necessida-
des dos professores, que 
precisam de recursos 
para se comunicarem 
com os alunos surdos, 
como também desses alu-
nos, que podem ter apoio 
em sua aprendiza-
gem. “Vem ao en-
contro de questões 
legais, como a Lei Brasi-
leira de Inclusão, que pro-
põe a formação de profes-
sores para atuarem numa 
educação bilíngue para 
alunos surdos”, afirma.

mais de mil participantes 
de 22 países. Agora Melo 
se prepara para o Ironman 
de Florianópolis, em Santa 
Catarina, no dia 29 de maio.

Abrigo de Animais  
recebe estudantes para 
aula prática em Pinda

O Abrigo Municipal de 
Animais (AMA) recebeu, 
na última semana, cerca 
de 40 alunos do curso de 
técnico de veterinária (Co-
légio Tableau) e auxiliar 
de veterinária (Nesper) 
para mais uma aula prá-
tica. Desta vez, os alunos 
aprenderam a verificar a 
freqüência cardíaca e res-

piratória dos cães e gatos, 
a temperatura e realizar 
uma avaliação clínica.
A aluna Zaira Melanie 
Ramos, do Nesper, achou 
interessante participar da 
aula prática. “Com a prá-
tica a gente aprende me-
lhor a lição. Acho ótimo 
o AMA abrir as portas 
para os alunos. Só assim 

temos a oportunidade de 
praticar o que aprende-
mos em sala”, opinou.
O AMA mantém suas por-
tas abertas pros alunos e 
população. “Ter os alunos 
aqui é importante para o 
aprendizado deles e para os 
animais, que recebem uma 
maior atenção”, destacou a 
coordenadora do Abrigo. 

Prefeitura entrega  
reforma do Centro  

Comunitário do Santa 
Cecília em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entrega, nesta 
terça-feira (12), às 19 ho-
ras, as obras de reforma do 
Centro Educacional Mu-
nicipal “Joaquim Ferreira 
de Mello Filho”, no San-
ta Cecília. Popularmen-
te conhecido como Cen-
tro Comunitário, o local 

recebeu a construção de um 
galpão anexo com 87m², 
além de 107m² de calçada, 
pintura interna e externa, 
pintura do piso da frente 
e concertinas nos muros. 
A cozinha foi modificada de 
lugar, passando agora 
para próximo ao novo 
galpão, dando lu-

gar a um depósito.
Todas as melhorias 
no prédio foram rea-
lizadas com mão de 
obra própria da Prefeitura.
O Centro Educacio-
nal Municipal “Joaquim 
Ferreira de Mello Filho” 
fica na Rua Pedro Corre-
ard, 270, Santa Cecília. 
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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

Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como nos desenhos animados. A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenômeno. 
Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam que o 
bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o reflexo 
humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar 
em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades especiais, 
mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.
***
O descobridor da parábola foi Galileu Galilei. Antes dos estudos de Galileu Galilei, 
pensava-se que, por exemplo, quando uma bala de canhão fosse disparada a força 
impulsionadora a movimentaria para frente enquanto durasse e só então a gravida-
de agiria. Mas Galilei, depois de muitas observações, verificou que as duas forças 
atuavam simultaneamente, concluindo que o trajeto da bala não seria formado por 
duas linhas retas, mas por uma curva chamada parábola. O maior uso da descoberta 
da parábola foi, na ciência militar, com o bombardeamento científico. Ele possibi-
litava aos militares calcular a distância das balas disparadas através do ângulo do 
canhão com o horizonte.
Humor

Um avião caiu na floresta e restaram apenas três sobreviventes. Um indiano, um ju-
deu e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles encontra-
ram uma pequena casa e pediram para pousar a noite. O dono da casa disse: Minha 
casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que dormir mo curral.
O indiano respondeu: Eu dormirei, sou indiano e hinduísta, necessito praticar o 
bem.
E foi lá pro curral. Após trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano 
que disse: Não posso ficar no curral, lá tem uma vaca, que é um animal sagrado e 
eu não posso dormir junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu: Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e 
sem preconceitos.
E foi lá pro curral. Após trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu 
que disse: Não posso ficar no curral, lá tem um porco, que é um animal impuro e eu 
não posso dormir junto a um animal que não seja puro.
Então, o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral. E foi lá pro curral. 
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta. Era a vaca e o porco.
Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando o tesouro escondido. Corre-
mos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. E achamos 
que a vida seria tão diferente, se pelo menos fôssemos felizes. E, assim, uns fogem 
de casa para serem felizes e outros voltam pra casa para serem felizes. Uns se ca-
sam pra serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens 
para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Anos 
desperdiçados, uma busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das mãos, nunca 
o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser feliz, 
nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não está 
na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela pessoa 
e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar a satisfação dentro de nós 
para ter alegria, estamos fadados à decepção. A felicidade não tem nada a ver como 
conseguir. Ela consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. 
Poucas coisas são necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, ao mesmo tempo 
tem que nenhuma fortuna satisfaria a um inconformado. As necessidades de cada 
um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa a fazer, alguém 
para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que a única forma de 
felicidade está dentro de nós e, deve ser repartida. Repartir suas alegrias é compar-
tilhar gotas de perfume sobre os outros e, sempre algumas gotas acabarão caindo 
sobre nós mesmos.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você 
não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exteriores, mas apenas 
se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. 
Alguém pode até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas é tudo o que pode 
fazer, o resto é por sua conta. Buscar a felicidade e alegria de viver não é de forma 
alguma errado, pecaminoso ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.

A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.

Gente que facilmente sobre a serra, sempre descem mal.

A vida é para nós o que concebemos dela.

Podemos morrer se apenas amamos.

Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.

Recordar um amor é viver outra vez.

A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA Caçapava está autorizada a 
fazer licenciamentos  

ambientais em  
empreendimentos de baixo 

impacto local
O Município de Caçapa-
va vai ter autonomia para 
conceder licenciamentos 
ambientas de atividades 
de baixo impacto local. A 
autorização foi publicada 
pelo Consema (Conselho 
Estadual do Meio Am-
biente) no Diário Oficial 
de 9 de abril, onde é comu-
nicada a “comprovação de 
capacitação para exercer 
as competências adminis-
trativas do licenciamen-
to ambiental municipal”.
A autorização traz várias 
vantagens, entre elas: o 
fortalecimento da gestão 
ambiental municipal, prin-
cípio da subsidiariedade 
(tomar decisões no nível 
de governo mais próximo 
do cidadão), maior parti-
cipação da sociedade no 
processo, aproximação 
com o setor produtivo 
e de serviços e agiliza-
ção dos procedimentos.
O órgão responsável em 
avaliar o impacto ambien-
tal será o departamento 
de meio ambiente da se-
cretária de planejamento. 
Entre os empreendimen-
tos estão, por exemplo, 
fábricas de móveis ou pe-
riféricos de computadores.
A autorização vai agilizar 

a regularização ambien-
tal dos empreendimentos 
porque a cidade não vai 
mais ficar dependente for-
malização de convênios 
com a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo) para estes tipos 
de empreendimentos. As 
licenças de atividades de 
médio e alto impacto am-
biental continuam de res-
ponsabilidade da Cetesb.
Licenciamento - O li-
cenciamento ambiental, 
importante instrumen-
to de gestão ambiental 
da PNMA (Política Na-
cional do Meio Ambien-
te), é um procedimento 
administrativo que atesta 
a viabilidade ambiental 
da atividade, com apro-
vação do projeto, lo-
calização, instalação e 
ampliação dos empreendi-
mentos e atividades que uti-
lizam recursos ambientais.
A Deliberação Consema 
Normativa 01/2014 (http://
www.ambiente.sp.gov.br/
consema/files/2014/01/
DelNormativa01.pdf) de-
termina que o licencia-
mento ambiental de em-
preendimentos que causem 
impacto local é de com-
petência dos municípios, 

conforme prevê a lei federal.
Avaliação - A AIA (Avalia-
ção de Impacto Ambien-
tal) é de suma importância 
para gestão de planos, pro-
gramas e projetos em nível 
federal, estadual e munici-
pal. A ferramenta auxilia 
na prevenção e controle 
do meio ambiente e per-
mite o acompanhamento 
da instalação e operação 
dos empreendimentos.
Adesão - O Programa de 
Descentralização da Ges-
tão Ambiental foi cria-
do pela Cetesb em 2009 
com a finalidade de com-
partilhar atribuições com 
os governos municipais. 
Para aderir ao progra-
ma, o município precisa 
ter comprovada sua ca-
pacitação para licencia-
mento ambiental local e 
atender vários requisitos, 
entre eles: criação do Con-
dema (Conselho Munici-
pal de Meio Ambiente) e 
formação de uma equipe 
de técnicos para as ativi-
dades de licenciamento e 
fiscalização, além de pos-
suir legislação ambiental e 
de uso e ocupação do 
solo municipal. Os 
técnicos são capa-
citados pela Cetesb.

Cras Bagé faz passeata 
contra Aedes aegypti

em Taubaté
O Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) Bagé promove na 
manhã desta terça-feira, 
dia 12 de abril, uma passe-
ata em Taubaté para cons-
cientização dos cuidados 
contra o mosquito Ae-
des aegypti, responsável 
pela transmissão da den-
gue, zika e chikungunya.
Foram convidados os 
usuários do Cras, estu-
dantes de escolas pró-
ximas e integrantes do 

PEEJ (Programa Ensino, 
Esporte e Juventude).
A concentração da passeata 
acontece a partir das 9h no 
PEEJ do Parque Três Ma-
rias. O grupo seguirá até 
o Parque do Itaim, onde será 
ministrada uma palestra.
A atividade contra 
com o apoio do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos) de Taubaté.
Taubaté enfrenta uma 
epidemia de dengue e 
ultrapassou o indicador 

de 100 casos confirma-
dos para cada grupo de 
100 mil habitantes no iní-
cio de março. Com isto, o 
Estado dispensa o exame 
sorológico para ates-
tar os casos, bastan-
do o exame clínico.
Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté indica 
que a cidade soma 1.215 
casos positivos autóctones 
confirmados e um caso im-
portado de dengue este ano.
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Limpeza de vegetação 
deixa vias mais bonitas e 

seguras em Pinda

Como consequência das 
chuvas intensas do iní-
cio do ano, diversas áre-
as pela cidade sofreram 
crescimento de vegeta-
ção, surpreendendo as 
equipes da Prefeitura, que 
estão trabalhando ininter-
ruptamente para realizar 
a limpeza, corte e roça-
da em todos os bairros.
Desde a semana passada, 
os esforços estão sendo 
concentrados na limpeza 
das praças, áreas verdes, 
calçadas e canteiros. Pra-
ças Santa Edwiges, Santa 
Terezinha e São Fran-
cisco, no Campo Alegre, 
já receberam o serviço.
Nesta terça-feira (12), as 
equipes terceirizadas pela 
Prefeitura estão concen-

trando esforços em toda 
a extensão do anel viá-
rio. Na parte da manhã, 
foi feito o corte de ve-
getação na altura da ro-
tatória Mazzaropi até a 
rotatória João do Pulo. Já 
havia sido feita a limpe-
za na região da Câmara 
Municipal, Fórum, Sho-
pping, também chegando 
até a rotatória Mazzaropi.
Chegando na rotatória 
João do Pulo, a equipe 
pára e recomeça o servi-
ço, agora a partir da al-
tura do bairro Morumbi, 
voltando pelo anel viário, 
realizando a limpeza e ro-
çada pela altura do Cas-
tolira, Tenda, Parque da 
Cidade, até chegar 
novamente na rota-

tória João do Pulo.
Ao mesmo tempo, outra 
equipe terceirizada está 
realizando a limpeza da 
Avenida Nossa Senhora 
do Bonsucesso, desde a 
entrada da cidade até a al-
tura do posto de gasolina. 
Esse serviço foi iniciado 
na semana passada, pela 
limpeza do parque infan-
til e academia ao ar livre.
Além dessas equipes, a ci-
dade inteira está receben-
do os serviços de limpeza 
e roçada de vegetação.
Com a iniciativa, a Pre-
feitura colabora para a 
segurança dos pedestres e 
veículos, além dos muníci-
pes que utilizam os parqui-
nhos e praças, deixando 
ainda a cidade mais bonita.

Água das bicas da Galega e 
Ponte Alta permanece  

imprópria em Pinda

A água das bicas da Galega 
e da Ponte Alta permanece 
imprópria para consumo. 
Ambas foram interditadas 
e sinalizadas com placas 
pela Prefeitura, no final 
de março, pois as análi-
ses da Sabesp apontaram 
a presença de coliformes 
totais que, segundo o De-
partamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, são a união de 
bactérias presentes em 
animais de sangue quente 
com as presentes em de-
composição de materiais 

orgânicos. Nessas condi-
ções, a água deve ser descar-
tada e jamais consumida. 
Contudo, vândalos reti-
raram os lacres e adulte-
raram as placas instala-
das pela Prefeitura, que 
voltará a lacrar os lo-
cais até que novo lau-
do seja divulgado ates-
tando que a água esteja 
própria para consumo. 
Nova coleta foi feita 
na semana passada e novo 
laudo será divulgado em 
até quinze dias. Somen-
te se os laudos aponta-

rem a potabilidade da 
água, as bicas serão li-
beradas. São realizadas 
coletas para análise men-
salmente, para que a Vigi-
lância Sanitária acompa-
nhe a qualidade das águas 
das bicas do município. 
A ingestão de água 
com este tipo de bactéria 
pode causar diarréias, náu-
seas, irritação do intesti-
no, entre outras doenças. 
Assim que a água for 
liberada para 
consumo, a população será 
devidamente informada. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Livro D- 23, FLS. nº 197, Termo nº 6264 - Edital para o fim de Conversão de União Estável em Casamento.
Faço saber que pretendem se casar JORGE TAKASHI KIGUTI e NORMALEIDE AMARAL PACHECO, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 11 de novembro de 1960, de profissão técnico de 
operação, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Sete, nº 160, Jardim Maracaibo, nesta 
cidade, filho de SAITO KIGUTI, naturalizado brasileiro, de 89 anos, nascido na data de 20 de outubro 
de 1926, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Yamaguti - Japão e de YENAMI KIGUTI, 
falecida em Tremembé/SP na data de 25 de janeiro de 1998. Ela é natural de Anagé - BA, nascida em 16 de 
janeiro de 1967, de profissão comerciante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Sete, nº 
160, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filha de IVO BOTELHO PACHECO, brasileiro, de 76 anos, nascido 
na data de 21 de fevereiro de 1940, residente e domiciliado em Anagé/BA, natural de Anagé/BA e de MA-
RIA RIBEIRO DO AMARAL, falecida em Vitória da Conquista/BA na data de 17 de setembro de 1998. 
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, 11/04/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 197, Termo nº 6265
Faço saber que pretendem se casar EMERSON MAURICIO DOS SANTOS e JULIANA MACEDO DE 
CAMPOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Ubatuba - SP, nascido em 28 de agosto de 1983, de profissão autônomo, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Maranhão, nº 317, Pereque Açu, filho de JOSÉ MARIA 
DOS SANTOS FILHO, de 62 anos, nascido na data de 3 de setembro de 1953, residente e domiciliado em 
Ubatuba/SP, natural de São Luiz do Paraitinga/SP e de MARIA LUCILEIA DIAS DOS SANTOS, de 48 
anos, nascida na data de 18 de dezembro de 1967, residente e domiciliada em Ubatuba/SP, natural de Tre-
membé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 11 de fevereiro de 1985, de profissão do lar, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Irai, nº 39, Parque das Fontes, filha de ANTONIO IZILDO 
RIBEIRO DE CAMPOS, de 57 anos, nascido na data de 9 de agosto de 1958 e de ISABEL CRISTINA 
MACEDO DE CAMPOS, de 57 anos, nascida na data de 9 de junho de 1958, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP, naturais de Taubaté/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, 11/04/2016.

em Monteiro Lobato



13 de abril de 2016página 4 A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
busca programa contra 

as drogas

André Rocha é campeão 
do Grand Prix 

Internacional da Itália

Prefeitura lança Taubaté 
Olímpico

O prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli acom-
panhado da primeira 
dama e Presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de Andrea Vaqueli, pro-
tocolou no último dia 06 
de abril junto ao Secretá-
rio Estadual de Desenvol-
vimento Social Floriano 
Pesaro, a solicitação de 
implantação do Programa 
Recomeço em Tremembé.
O programa Recome-
ço é uma iniciativa do 
Governo do Estado de 
São Paulo para resgatar 
os dependentes de dro-
gas, principalmente o 
crack, oferecendo proteção 

O paratleta André Rocha, 
de Taubaté, sagrou-se 
campeão do Grand Prix 
Internacional na prova de 
arremesso de peso nes-
te sábado, 9, ao ficar em 
primeiro lugar na com-
petição que aconteceu 
em Grosseto, na Itália.
Em sua primeira prova 
do ano, André fez mar-
ca de 9,92 metros e fi-
cou à frente de outros 9 

A Prefeitura de Taubaté, 
em parceria com o Via Vale 
Garden Shopping, lan-
ça nesta quarta-feira, 13, 
às 19h30, o projeto Tauba-
té Olímpico. O objetivo 
é apresentar os eventos 
e intervenções olímpicas 
até o início da Rio 2016.
A primeira ação irá anun-
ciar oficialmente a pas-
sagem da Tocha Olím-
pica pela cidade, além 
da apresentação dos 
atletas que irão carre-

e acompanhamento multi-
profissional ao dependente 
químico e seus familiares.
A iniciativa propõe 
uma nova maneira de 
acolher este público, in-
centivando a procura 
espontânea por ajuda e, 
principalmente, apresen-
tando aos mais resistentes 
a oportunidade de um re-
começo, de uma vida nova.
O trabalho integra-
do entre o Poder 
Judiciário e o Executivo, 
por meio de ações coorde-
nadas entra as Secretarias 
Estaduais da Saúde, da Jus-
tiça e Defesa da Cidadania 
e do Desenvolvimento 

competidores da Repú-
blica Tcheca, Grécia, Itá-
lia, Letônia, Lituânia e 
Áustria. Com o resultado, 
o brasileiro fez sua me-
lhor marca pessoal, levou 
o ouro e ainda alcançou 
o topo do ranking mun-
dial da categoria F54.
O paratleta tem o apoio 
da Prefeitura de Tauba-
té, Top 10 Comunica-
ção Esportiva, Papelaria 

gar o maior símbolo da 
competição por Taubaté.
Na oportunidade 
ainda será feita a 
convocação dos atletas que 
possuem índice internacio-
nal, ou seja, que já tiveram 
passagem pela Seleção 
Brasileira e que têm chan-
ces de disputar as Olim-
píadas do Rio de Janeiro.
Tocha Olímpica
A tocha olímpica 
vai passar por Taubaté e 
mais quatro municípios 

Social, vão facilitar 
o acesso ao tratamento 
médico e, quan-
do necessário, 
a internação destas pessoas 
em centros de referência.
Na luta contra o crack 
e outras drogas, é papel 
do Governo do Estado 
garantir a promoção dos 
direitos humanos com 
a oferta de atendimen-
to especializado ao 
dependente químico. Desta 
maneira é possível re-
cuperar sua integridade, 
fortalecer seus la-
ços familiares 
e trazê-lo de volta ao conví-
vio e às atividades sociais.

Iracema, Taubaté Sho-
pping, Colégio Max, 
Cantina Gadioli, Colégio 
Progressão, Fabricio Lis-
boa Fisioterapia Esportiva, 
Raísa Lobato Psicóloga 
do Esporte, Santo Ali-
mento, Oriental Kenkou 
Acupuntura, Adot Idio-
mas, Livre Soluções em 
Mobilidade e Felipe Oli-
veira Manutenção e Ven-
da de Cadeiras de Rodas.

da região, entre 26 e 27 
de julho, segundo o Co-
mitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos. A chama, 
que vai ser acesa na 
Grécia em 21 de abril, vai 
chegar a Brasília no dia 
3 de maio e então passa-
rá por uma maratona – 
em 100 dias, deve percorrer 
300 municípios. Em 
São Paulo, a to-
cha vai chegar em 
16 de julho e deve passar por 
41 municípios do Estado.

Equipe de judô de  
Taubaté recebe visita 

para aperfeiçoamento no 
esporte

Categorias de base do 
Taubaté estreiam com 
vitória no Campeonato 

Paulista A equipe de judô de 
Taubaté recebeu uma pa-
lestra para aperfeiçoa-
mento na modalidade do 
diretor técnico da FPJ 
(Federação Paulista de 
Judô), Sensei Luís Alber-
to dos Santos (6º DAN), 
no Centro de Treinamen-
to do bairro Jardim das 
Nações, neste sábado, dia 9.

As categorias de base do 
Taubaté estrearam com 
bons resultados neste fi-
nal de semana. Jogando 
pelo Campeonato Paulista, 
as equipes Sub15 e 
Sub17 do Burro da Cen-
tral conquistaram vitó-
rias expressivas contra 
o São José dos Campos, 
neste sábado, dia 9.
Jogando no campo 

Luís Alberto é 12 
vezes campeão mundial 
de demonstração de téc-
nicas chamado “kata” 
e várias vezes campeão 
Brasileiro. Atualmente 
é responsável pelo depar-
tamento técnico da FPJ.
Os atletas da equipe 
de judô de Taubaté: 
Regis Cândido da Silva 

da ADC Volks, quem 
obteve o maior triunfo foi 
o Sub15. O Burrinho 
bateu os joseenses 
por 4 a 1, com três gols 
do atacante Kayque e 
um de Gabriel.
Logo depois, quem entrou 
em campo foi o Sub17, 
que também venceu 
o São José dos Campos: 
1 a 0, gol marcado por 

(5º DAN) e Estevam de 
Morais Corrêa Du-
rão (1º DAN) 
aproveitaram a opor-
tunidade para refor-
çar a preparação para 
os Jogos Regionais.
A equipe de judô tem 
apoio da Prefeitura 
de Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer.

Diego, logo aos cinco 
minutos do primeiro tempo.
Agora o Burrinho 
se prepara para a próxima 
rodada. No sábado, 
dia 16, o Taubaté entra 
em campo contra o União 
FC, em Mogi das Cru-
zes: o Sub15 joga às 
9h e o Sub17 às 10h45, 
ambos no estádio Fran-
cisco Ribeiro Nogueira.

Oficina de Criação Literária 
ensina a escrever contos 

de suspense em Pinda
A Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Ver. Rômulo Cam-
pos D´Arace”, no Bosque, 
está com inscrições aber-
tas para a quinta edição 
da Oficina de Leitura e 
Criação Literária. Desta 
vez, o tema será “um novo 

Sherlock – como escre-
ver contos de suspense”.
As aulas são gratuitas e 
serão ministradas pelo 
escritor Danilo Passos. 
A oficina será realizada 
nos dias 12, 19 e 26 de 
abril, das 14 às 16 horas.

As inscrições podem ser 
feitas pelo e-mail biblio-
teca@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou telefones 
3643-2399 / 3645-1701. 
A biblioteca fica na La-
deira Barão de Pindamo-
nhangaba, s/n, Bosque.

Pamo Registro fecha 
para reforma em Taubaté

O Pamo (Posto de Atendi-
mento Médico e Odontoló-
gico) Registro será fechado 
na próxima sexta-feira, dia 
15 de abril, para reforma 
do prédio e adequação da 
mobília e equipamentos.
A partir do dia 18, todo 

o atendimento médico, 
de enfermagem, psico-
lógico e a aplicação de 
vacinas passarão a ser 
realizados no Pamo do 
Belém, localizado à rua 
Maria Rita Basso, 180.
As obras devem durar en-

tre 90 e 120 dias e fazem 
parte da reestruturação da 
rede de saúde de Taubaté. 
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento de Atenção Bási-
ca pelos telefones (12) 
3629-4014 e 3624-5008.


