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A GAzetA dos Municípios

AMA recolhe búfalos no 
Parque São Domingos

em Pinda

O AMA – Abrigo Munici-
pal de Animais – da Pre-
feitura recolheu três búfa-
los na manhã de domingo 
(10), nas proximidades 
da Praça Santa Edwiges, 
no Parque São Domingos. 
O Abrigo foi acionado 
pela população e pronta-
mente atendeu à chamada, 
com sua equipe de 
plantão, tendo o apoio 
da Guarda Munici-

pal e da Polícia Militar.
Segundo informações do 
AMA, os três animais  - 
dois adultos e um filhote 
– eram muito grandes bra-
vos, e não queriam subir 
no caminhão de reco-
lhimento. Dessa for-
ma, foi necessário o 
auxílio da Guarda e da 
PM, inclusive fechan-
do as ruas do entorno.
Os animais foram 

levados ao Abrigo e reti-
rados nesta segunda-feira 
pelo proprietário, após pa-
gamento de taxas e multa.
De acordo com o AMA, 
sempre em casos de 
recolhimento de ani-
mais de grande porte, o 
proprietário precisa ir 
até a sede do Abrigo para 
se identificar, pagar as 
devidas taxas e multas diá-
rias para recuperar o animal

Pinda terá vacinação 
contra H1N1 a partir de 

30 de abril

A vacinação contra in-
fluenza H1N1, em Pinda-
monhangaba, terá início 
no dia 30 de abril, seguin-
do o calendário oficial do 
Ministério da Saúde. A 
campanha não será ante-
cipada neste município, 
como está ocorrendo na 
cidade de São Paulo, pois 
Pinda não apresenta núme-
ros positivos de casos, pré 
requisito para antecipação 
da campanha, de acor-
do com o protoco-
lo do Ministério.

No dia 30, será realiza-
do o “Dia D”, com pos-
tos de vacinação em toda 
a cidade: Praça Monse-
nhor Marcondes, Cisas, 
Centro de Especiali-
dades Médicas e uni-
dades dos bairros Ci-
dade Nova, Crispim, 
Cidade Jardim, Feital, Cam-
pinas e Vila São Benedito.
Receberão a vacina as 
pessoas do grupo de 
risco: idosos acima de 60 
anos, gestantes, puérperas 
(mulheres que deram a luz 

recentemente), trabalhado-
res de saúde, pacientes com 
doenças crôni-
cas e crianças de 
6 meses a 5 anos de idade.
Não podem receber a 
vacina pessoas que te-
nham hipersensibilidade 
aos componentes de uma 
vacina, como as pro-
teínas do ovo, além 
das pessoas que estejam 
com doenças febris agudas.
A campanha nacio-
nal será realizada de 30 
de abril a 20 de maio.

Acusados de  
agressões físicas,  

servidores são  
afastados do governo 

municipal de Caçapava
Funcionários se de-
sentenderam e se acu-
sam mutuamente
O Município de Caçapa-
va afastou dois servidores 
concursados que teriam 
se desentendido por ra-
zões pessoais e chegado 
às vias de fato na manhã 
de sexta-feira, 8, duran-
te horário de expediente 
na usina de asfalto. Os dois 
elaboraram BO (Boletim 
de Ocorrência) com ver-
sões diferenciadas do caso 
e com mútuas acusações. 
As supostas agressões 
aconteceram depois que 
um dos envolvidos acu-
sou, publicamente, seu 

pretenso oponente de 
“ganhar sem trabalhar 
na prefeitura”. A acusa-
ção foi feita durante reu-
nião na quinta-feira, 7, 
também na usina muni-
cipal. No mesmo dia, a 
administração abriu sin-
dicância para apurar a 
denúncia, contudo o de-
nunciante não compareceu 
para prestar depoimento.
Ao tomar conhecimen-
to das supostas agressões 
da sexta-feira, o gover-
no municipal instaurou 
uma nova sindicância e os 
dois servidores foram 
afastados de suas funções 
até a apuração e elucida-

ção dos fatos por meio de 
processo disciplinar. Cabe 
à Cpar (Comissão Perma-
nente de Apuração de Res-
ponsabilidades) investigar 
tanto à denúncia como as 
supostas agressões para, se 
for o caso, tomar as medidas 
cabíveis com relação aos 
funcionários envolvidos. 
A administração muni-
cipal deixa público que 
repudia condutas incompa-
tíveis com cargos exerci-
dos pelo conjunto dos ser-
vidores, independente da 
função exercida, e que zela 
por uma convivência pro-
fissional e um clima pací-
fico entre o funcionalismo.

Pinda participa de feira 
internacional de turismo

Pindamonhangaba esteve 
presente na Feira WTM – 
World Travel Market Latin 
America – realizada no fi-
nal de março, em São Pau-
lo, por meio da equipe do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura. A cidade in-
tegrou o estande do Gover-
no do Estado, junto com 
o Circuito Mantiqueira.
A WTM Latin America 
é um evento de negócios 
voltado somente para os 
profissionais do turismo 
ou setores relacionados. A 
participação de Pinda teve 
como objetivo divulgar a 
cidade e seus atrativos tu-
rísticos para os profissio-
nais do setor. Neste ano, 

foram 1000 empresas ex-
positoras do Brasil, Améri-
ca Latina e diversas outras 
regiões do mundo, para se 
relacionar e realizar negó-
cios com mais de 6.000 
visitantes profissionais do 
setor, que gerou uma es-
timativa de negócios no 
valor de US$ 363 milhões.
Para o Circuito Manti-
queira, mais uma vez foi 
uma feira bastante produ-
tiva, pois além de atuali-
zação profissional através 
de participação em pa-
lestras, a feira permitiu 
inúmeros contatos com 
profissionais da área, que 
demonstraram especial in-
teresse em incluir em seus 

portifólios para clientes 
visita às cidades do Cir-
cuito, especialmente ricas 
em atrativos histórico-cul-
turais e de turismo rural, 
preparados para receber 
bem turistas interessados 
em conhecer e vivenciar 
a região da Serra da Man-
tiqueira. Muitos dos agen-
tes atendidos nos estande 
do Circuito Mantiqueira 
consideram um forte pon-
to positivo a proximidade 
desta região com a capi-
tal paulista, o que favo-
rece a oferta de pacotes 
turísticos do tipo bate e 
volta, bem como os 
formatados para fi-
nais de semana.



página 2 A GAzetA dos Municípios 14 de abril de 2016

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 14/04/2016
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.

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

Para aumentar a segurança 
dos banhistas e atuar efe-
tivamente na prevenção de 
acidentes, Ubatuba dará 
início à fiscalização do trá-
fego de embarcações nas 
praias e áreas próximas do 
município. Além do trá-
fego, o documento prevê 
a prevenção da poluição 
hídrica pelas embarcações 
e incidentes que represen-
tem riscos ao ambiente.
De acordo com o Sub Co-
mandante da Guarda Civil 
de Ubatuba, Osieo Hecher, 
toda a documentação está 
pronta (minuta, convênio, 
certidões), aguardando so-
mente a sanção da Lei, já 
que o PL 15/16 foi aprova-
do na última Sessão ordi-
nária da Câmara, que acon-
teceu no dia 29 de março.
“A Lei vai autorizar o mu-
nicípio a estabelecer o con-
vênio e, por consequência, 
o Decreto vai limitar quais 
praias que poderão ter en-
trada e saída de embarca-
ções. Já fizemos algumas 
reuniões com as comuni-
dades que já têm marina, 
por exemplo a Picinguaba, 
e então vamos definir a 
entrada e a demarcação de 
boias – baseados nesse De-
creto”, explicou Hecher.
N e c e s s i d a d e
Segundo o subcomandan-
te, há alguns anos, foram 
registrados acidentes ma-
rítimos, que culminaram 
em ações judiciais con-
tra a Marinha por conta 

de fiscalizações.  Diante 
desse cenário, a Marinha 
cobrou a cidade de ela-
borar a minuta que con-
cede poderes de fiscali-
zação para a Prefeitura.
Hacher afirmou que o 
combinado é que a contra-
partida da Prefeitura seja a 
cessão de efetivo da Guar-
da para realizar a fiscali-
zação em até 200 metros 
da praia (limite básico es-
tabelecido). Essa área é a 
distância entre areia e água 
– região em que é proibi-
da a circulação de veícu-
los como motos náuticas, 
lanchas dentre outras.
“Duzentos metros é área 
de banhista. Se a embar-
cação não respeitar, ela 
pode ser apreendida. Sen-
do caso de multa, toda a 
verba de autuação será re-
vertida para a Prefeitura”, 
acrescentou Hacher. Ele 
ainda complementou, des-
tacando a necessidade de 
fiscalização, uma vez que 
“em Ubatuba tem muita 
praia que a lancha che-
ga do alto mar”, comple-
mentou o subcomandante.
R e g r a s
O documento estabelece a 
regulamentação do espaço 
de entrada de embarca-
ções nas praias (limite) e 
dos locais de embarque e 
desembarque de usuários 
– medida padrão. Detalha 
também quais as praias 
onde poderá haver entrada 
de embarcações (as que a 

entrada estiver autoriza-
da, terão demarcação feita 
com boias) – e a priori-
dade será dada às praias 
que já possuem marinas.
T r â m i t e s
Toda interface entre Pre-
feitura e Governo será feita 
com o Comandante Sílvio e 
o Capitão-de-Fragata Mar-
celo de Oliveira Sá é quem 
vai assinar o convênio.
“Após o prefeito sancio-
nar a Lei, ela será enviada 
para a Marinha a fim de 
ser anexada com a docu-
mentação do convênio e 
repassada para o Jurídico 
da Marinha. Estando tudo 
de acordo, o Comandante 
da Marinha e o Prefeito 
assinam a documentação 
para selar efetivamente a 
parceria”, disse Hacher. A 
previsão é que tudo isso 
seja concluído o mais rápi-
do possível. A expectativa 
é que até o final de abril 
a Lei já esteja em vigor.
Plano de trabalho
Para fiscalização da inicia-
tiva, já existe um roteiro 
de ações pré-estabelecido, 
como análise de todos os 
laudos, multas e ocorrên-
cias; verificar qual praia 
que mais teve problema 
com embarcações e veri-
ficar se o plano de traba-
lho está sendo aplicado 
da maneira correta, se está 
tendo efeito. Além de vi-
sar possíveis ajustes, con-
tém um planejamento fei-
to a curto, médio e longo 

Ubatuba regulamenta  
fiscalização das  

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

Livro D- 23, FLS. nº 198, Termo nº 6266
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO TUAN MARCONDES e NATHÁLIA VICENTE 
DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 8 de novembro de 1991, de profissão enge-
nheiro civil, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Sete de Janeiro, nº 146, Jardim 
Santana, filho de CARLOS ALBERTO MERSCHMANN MARCONDES, de 52 anos, nascido na data de 
7 de abril de 1964, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de LIDIA MARA 
TUAN MARCONDES, de 49 anos, nascida na data de 1 de dezembro de 1966, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural Taubaté/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 14 de abril de 1992, de 
profissão administradora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua João Couto, nº 98, Terras 
de Benvirá, filha de EDSON DOS SANTOS SILVA, de 48 anos, nascido na data de 5 de agosto de 1967, re-
sidente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP e de LUCI MARA VICENTE DA SILVA, 
de 44 anos, nascida na data de 4 de fevereiro de 1972, 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, 12/04/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 198, Termo nº 6267
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON LUIZ ALVES CARDOSO e PATRÍCIA LOPES DE MA-
TOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 17 de maio de 1992, de profissão operador de caixa, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Oito, nº 161, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, 
filho de MARCOS ROBERTO ALVES CARDOSO, brasileiro, de 45 anos, nascido na data de 12 de janeiro 
de 1971 e de LUCIANA APARECIDA ALVES CARDOSO, brasileira, de 49 anos, nascida na data de 13 
de janeiro de 1967, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é natural 
de Venda Nova, município de Belo Horizonte - MG, nascida em 8 de abril de 1991, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VANDERLINO 
PEREIRA DE MATOS, brasileiro, de 60 anos, nascido na data de 2 de janeiro de 1956, residente e domici-
liado em Tremembé/SP, natural de Una/BA e de MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES, brasileira, de 54 anos, 
nascida na data de 19 de abril de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Ibirité/MG. 
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, 12/04/2016.

Processo Seletivo da  
FundArt vai contratar 

assistente para Oficina de 
Dança Ubatuba

Interessados em participar 
do processo seletivo da 
FundArt que vai contra-
tar assistentes de ensino 
e produção para a oficina 
de Dança – Balé Clássi-
co já podem se inscrever.
Candidatos e candida-
tas devem preencher a 
ficha, disponível no site 
da instituição, e entre-
gar os documentos re-
queridos no edital até 
sexta-feira, 15 de abril.
Se necessário, é possível 
retirar uma cópia do edi-
tal na sede administrati-

va da Fundação, locali-
zada na Praça Nóbrega, 
54 – Centro, mediante 
pagamento de R$10,00.
A audição está prevista 
para o dia 19 de abril, das 
9 h às 13 horas, e os can-
didatos serão avaliados 
pela Comissão de Avalia-
ção do Processo Seletivo 
por de meio de apresen-
tação de uma aula técnica 
de dança clássica;  trechos 
de variação de repertório 
(Método Agripina Vaga-
nova), e improvisação.
Para obter mais in-

formações, entre em 
contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3833-7000.
A O f i c i n a
A Oficina de Dança – Balé 
da FundArt é uma oficina 
cultural do Programa de 
Oficinas Culturais Arte 
Para Todos, e atende mais 
de 290 arte-educandos que 
frequentam as aulas de 
acordo com a faixa etária e 
os níveis de aprendizagem. 
Em 2016, ela completa 
20 anos e, atualmente, é 
coordenado pela profes-
sora Alessandra Penha.

Prefeitura de Taubaté  
realiza lançamento de 
pedra fundamental de 

três empresas

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
e Inovação, realiza na 
próxima semana, o lança-
mento das pedras funda-
mentais de três empresas 
que foram beneficiadas 
com doações de áreas no 
município, aprovadas pela 
Câmara Municipal.  As 
cerimônias acontece-
rão nos dias 18, 19 e 
20 de abril, às 10h.
No dia 18, no Distrito In-
dustrial do Una I, a Cam-
pos & Campos Taubaté 
Ltda realiza o lançamento 
de sua pedra fundamental 

na área de 2.247,00 m² em 
que será construída. A em-
presa pertence ao ramo de 
fabricação de temperos, vai 
investir US$ 400.000,00 e 
gerar 40 empregos diretos.
Voltada para fabricação 
de peças e acessórios au-
tomotivos, a Enquil Ma-
nutenção e Decapagem 
Ltda lança sua pedra fun-
damental no dia 19, tam-
bém no Una I. A empresa 
será instalada em uma área 
de 8.232,99 m², investi-
rá US$ 300.000,00 e vai 
gerar 50 empregos diretos.
Com investimento de 
US$ 8.000.000,00 e a 

contratação direta de 
150 funcionários, a Ele-
tric Dreams Engenharia 
da Mobilidade Ltda vem 
trazer para o município 
a tecnologia e a constru-
ção de veículos elétricos 
de alto desempenho. A 
empresa lançará a sua pe-
dra fundamental no dia 
20 na área de 34.730,38 
m² em que será insta-
lada, no Distrito Indus-
trial do Piracangaguá II.
Outras cinco empre-
sas também realizarão 
o lançamento da pedra 
fundamental no muni-
cípio ainda este mês.

Vacinação antirrábica em 
Taubaté supera 28 mil doses

A campanha de vacina-
ção antirrábica em Tauba-
té foi encerrada neste 
sábado com mais de 28 
mil animais imunizados.
De acordo com 
balanço preliminar do 

CCZ, 4.180 animais re-
ceberam a vacina na 
zona rural. Foram apli-
cadas 24.068 doses na 
zona urbana de Taubaté.
A meta inicial de 30 mil 
doses aplicadas deve 

ser superada até o pró-
ximo dia 20 de abril, já 
que ainda restam receber 
a vacina os animais do 
CCZ (Centro de Controle 
de Zoonoses) e os manti-
dos em abrigos por ONGs.
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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

Aniversário de Caçapava 
161 Anos

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. 

Prefeitura entrega termo de 
bolsas de estudo para  

universitários
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e De-
partamento de Assistên-
cia Social entrega, nesta 
quarta-feira (13), às 18 
horas, o termo referen-
te às bolsas de estudo 
2016, aos universitários 
contemplados, de acordo 

com a Lei Municipal nº 
5509, de 28 de fevereiro 
de 2013, e decreto 4497, 
de 6 de março de 2013. 
A entrega será realizada 
no auditório da Prefeitura.
Importante ressaltar que 
os estudantes contempla-
dos – tanto as novas bolsas 
quanto as renovações de 
bolsas universitárias – pre-

encheram uma série de re-
quisitos necessários, além 
de receber visita social.
Com esses termos em 
mãos, os universitários 
deverão entregar às suas 
instituições de ensino para 
que tenham direito à bol-
sa de estudos integral, ou 
seja, referente de janei-
ro a dezembro de 2016.  


