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A GAzetA dos Municípios

III Arraial da Educação 
de Tremembé na Praça

Prova Pedestre do
Geninho 2016
em Tremembé

Condições desafiadoras
marcam Super Sup
Brasil em Ubatuba

 A Prefeitura de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Educação rea-
lizou no final de semana, 
dias 10, 11 e 12 de Junho, 
o III Arraial da Educação 
na Praça Geraldo Costa 
no Centro. O evento con-
ta com uma ampla pra-
ça de alimentação com 
várias barracas, uma de 

 Últimas inscrições 
para a XIX Prova Pedes-
tre Francisco Eugênio da 
Costa,  conhecida popular-
mente como “Corrida do 
Geninho”.
 O evento organiza-
do pelo Secretaria de Es-
portes da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística 
de Tremembé, acontece no 
domingo, dia 19 de junho, 
às 8h, com concentração 
na Praça da Estação.
As inscrições somente 
podem ser feitas pelo site 
http://sites.minhasinscri-
coes.com.br/XIXCorrida-
doGeninho

 Evento aconteceu 
durante forte ressaca e 
consagrou ubatubense Ali-
ne Adisaka como campeã 
da categoria Race Técnico
 O maior Circui-
to de Stand Up Paddle do 
Brasil, o Super Sup 2016, 
aconteceu no último fim 
de semana, reuniu dezenas 
de competidores e movi-
mentou a região da praia 
do Sapê, costa sul de Uba-
tuba.
 Com um mar ba-
lançado em função da for-
te ressaca que atingiu a 
orla da cidade, as disputas 
foram emocionantes. 

cada escola da rede de 
ensino do município que 
irão comercializar comi-
das tradicionais da época 
junina, como pastéis, sal-
gados, doces, barraca do 
chocolate, bolos, cachorro 
quente, caldinhos, pizzas, 
churrasco, refrigerante, 
água, suco, quentão, vinho 
quente, chocolate quente, 

 No dia 18 de ju-
nho, sábado, os atletas de-
vem comparecer a Praça 
da Estação para retirada do 
número de peito  das 09h 
às 13h e domingo dia 19, 
das 6h às 7h30.
 As categorias ini-
ciantes (até 15 anos), pré-
mirim e mirim masculino 
e feminino possuem o per-
curso com 2Km e farão a 
largada da prova às 8h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km com 
largada e chegada na Praça 
da Estação, variando entre 
ruas e avenidas da cidade 
em asfalto e calçamento de 

 Nas principais ca-
tegorias do circuito, Gui-
lherme dos Reis e a uba-
tubense Aline Adisaka 
sagraram-se campeões da 
Race Técnico - curta dis-
tância.
 Já na Race de lon-
ga distância, Guilherme 
consolidou seu favoritis-
mo, garantiu a dobradinha 
e levou dois canecos para 
casa. Lena Guimarães Ri-
beiro faturou a feminino. 
 A competição obe-
deceu as regras desse avi-
so de regata, instrução de 
regata, livro de regras da 
CBSUP e determinações 

entre outros.
 Os adultos e, prin-
cipalmente as crianças, se 
divertiram bastante brin-
cando de pescaria, boca 
do caipira, chute ao gol 
e circuito elétrico.  Teve 
também apresentação dos 
alunos, quadrilha tradi-
cional, shows musicais e 
apresentações das escolas.

pedras.
 Os atletas menores 
de 18 anos só poderão par-
ticipar da Prova Pedestre 
Geninho mediante auto-
rização dos pais, técnicos 
ou responsáveis.
 Os atletas melho-
res colocados do 1º ao 
3ºlugares, categoria 5KM 
e 2km, Masculino e Femi-
nino, serão contemplados 
com troféus, e medalhas 
de participação a todos 
atletas.
 Outras informa-
ções também podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3607-1004 ou 3672-4760.

da entidade. A premiação 
incluiu kits e R$ 15 mil.
 Já festa oficial do 
evento, com noite de au-
tógrafos, rolou no Aloha 
Pizza Bar. “Esses eventos 
são ferramentas funda-
mentais para movimentar 
a cidade na baixa tempo-
rada e nossa política de 
fomentá-los e promovê
-los vem dando resultados  
extremamente positivos 
nos últimos três anos. Fico 
feliz em ver Ubatuba se 
consolidar cada vez mais 
como referência em espor-
tes de prancha”, comenta o 
prefeito Mauricio.

Novas oportunidades no
PAT de Caraguá

MEC divulga resultado do 
ProUni

 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). 
 O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
  Atendente de bal-
cão, Auxiliar de enferma-

 Saiu nesta segun-
da-feira (13) o resultado 
da primeira chamada do 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni). O 
resultado será divulgado 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) na página do 
ProUni. O programa é di-
rigido tanto aos estudantes 
egressos do ensino médio 
na rede pública, quanto 
àqueles que tenham vin-
do da rede particular na 
condição de bolsistas inte-
grais. 
 Os estudantes pré-
selecionados têm de hoje 
ao dia 20 para apresentar 
nas instituições de ensino 
os documentos que com-
provem as informações 
prestadas na hora da ins-

gem, Instalador de painéis, 
Motorista de caminhão-
guincho leve, Mototaxista, 
Técnico em gesso hospi-
talar, Vendedor Pracista e 
Vigilante.
  As vagas possuem 
perfis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 

crição. Cabe ao candidato 
verificar, na instituição, 
os horários e o local de 
comparecimento para a 
aferição das informações. 
A perda do prazo ou a não 
comprovação das informa-
ções implicará, automati-
camente, a reprovação.
 Candidatos a bol-
sas integrais deverão com-
provar renda familiar bruta 
mensal, por pessoa, de até 
um salário mínimo e meio. 
Às bolsas parciais, podem 
concorrer aqueles com 
renda familiar per capita 
máxima de três salários 
mínimos. Serão ofertadas, 
no segundo semestre des-
te ano, 125.442 bolsas - 
57.092 integrais e 68.350 
parciais, de 50% - em 

e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de encami-
nhamentos, ou ainda, em 
caso de encerramento pe-
los empregadores que as 
disponibilizaram.
  O PAT está locali-
zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211.

22.967 cursos de 901 insti-
tuições de ensino superior. 
O resultado da segunda 
chamada será divulgado 
no dia 27. Aqueles que não 
forem selecionados podem 
ainda participar da lista de 
espera, de 8 a 11 de julho.
 Documentos - Está 
disponível na internet a 
lista dos documentos ne-
cessários. O estudante só 
será selecionado após a 
aprovação de toda a docu-
mentação apresentada.
 Bolsas de estudo - 
O ProUni seleciona estu-
dantes para receber bolsas 
de estudo em instituições 
particulares de ensino su-
perior com base na nota do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). 
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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

Os grandes monumentos

A Torre de Piza
O Coliseu de Roma
O Taj-Mahal
As Muralhas da China
A Estátua da Liberdade
O Cristo Redentor
A Torre Eiffel
***
As sete maravilhas do mundo antigo

A Estátua de Zeus Olímpico na Grécia
O Templo da Deusa Diana na Turquia
O Colosso de Rodes na Grécia
O Mausoléu de Halicarnasso na Turquia
O Farol de Alexandria no Egito
Os Jardins Suspensos da Babilônia no Iraque
As Pirâmides do Egito
***
Os dez maiores países do mundo

1º.) Rússia com cerca de 17,4 milhões de km2
2º.) Canadá com cerca de 9,9 milhões de km2
3º.) China com cerca de 9,6 milhões de km2
4º.) Estados Unidos com cerca de 9,5 milhões de km2
5º.) Brasil com cerca de 8,5 milhões de km2
6º.) Austrália com cerca de 7,7 milhões de km2
7º.) Índia com cerca de 3,3 milhões de km2
8º.) Argentina com cerca de 2,8 milhões de km2
9º.) Cazaquistão com cerca de 2,7 milhões de km2
10º.) Sudão com cerca de 2,5 milhões de km2

Humor 

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago essa dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revolver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber essa dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revolver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois 
ladrõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. 
Entraram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde 
estava o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de 
espingarda nas mãos, pronto pra dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar.
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voam!
- Nóis ainda num sabemo vuá, padre, nóis ainda somo “fiote”...

Mensagens 

Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O 
destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade 
dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você lembra-se dela. Então, valorize 
quem valoriza você e não trate com prioridade que te trata como opção.
***
Se alguém me perguntar pra que serve uma gravata, eu terei de responder: Para abso-
lutamente nada, nem mesmo para enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo 
da escravidão, do poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da 
gravata consiste em chegar em casa e retirá-la, dando a nítida impressão de que esta-
mos nos livrando de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
***
Depende de você... a paz que você reclama e tenta encontrar. A compreensão que você 
reivindica a cada passo. A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir. O 
diálogo, base de toda convivência. A abertura que é o caminho para a renovação. A 
realização que você julga essencial.O amor que você quer encontrar nos outros. Pon-
dere, queixar-se ou produzir, atrapalhar ou servir, desprezar ou valorizar, revoltar ou 
colocar, adoecer-se ou curar-se, rebaixar-se ou abrir-se, estacionar ou progredir é uma 
questão de escolha... só depende de você.
***
Faça uma faxina dentro de você, limpe toda angústia, toda tristeza, toda infelicidade. 
Procure o teu sorriso diante do espelho, brilhe cada dia mostrando a moldura do teu 
sorriso. Nascemos para brilhar e acreditar que o novo amanhecer vai trazer o sucesso 
tão esperado, a alegria de viver e acreditar sempre que para vencer basta querer.

Pensamentos, provérbios e citações

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Há duas coisas infinitas: o Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.

MISCELÂNEA Alckmin libera recursos para os 
municípios do vale do paraíba

 Estado irá repassar 
R$ 20 milhões em convê-
nios com 27 prefeituras. 
Os recursos serão disponi-
bilizados pelas secretarias 
da Casa Civil, do Turismo 
e da Saúde. O governador 
Geraldo Alckmin assi-
nou nesta sexta-feira, 10, 
o 15º lote do ano de con-
vênios com municípios 
paulistas. Ao todo, serão 
celebrados 29 convênios 

com 27 prefeituras. O in-
vestimento total é de R$ 
20.164.746,74. Os convê-
nios são das Secretarias da 
Casa Civil, do Turismo e 
da Saúde. Os recursos se-
rão aplicados para realiza-
ção de obras de infraestru-
tura urbana, recapeamento 
asfáltico, reforma de cen-
tro de saúde, construção e 
revitalização de centros de 
cultura e reforma em cen-

tro esportivo.
 Desde o início do 
2016, o Governo do Es-
tado já firmou 594 convê-
nios com 373 municípios 
paulistas, totalizando R$ 
673.106.041,07 em inves-
timentos. Mais informa-
ções:
Secretaria da Casa Civil
(11) 2193-8520
Secretaria de Saúde
(11) 3066-8650

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°028/2016 - Objeto: Registro de Preços para 
contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos hospitalares – sólidos e químicos. Data da realização: 28/06/2016 
às 09:30 hs., Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, 
São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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Prefeitura de Taubaté abre 
inscrições e inaugura
Escola do Trabalho no

Parque Três Marias

 A Prefeitura de 
Taubaté abre inscrições, 
nesta terça-feira, dia 14, 
para a nova Escola do 
Trabalho no Parque Três 
Marias. Serão oferecidos 
gratuitamente cursos nas 
áreas de informática, be-
leza e gestão. No local, 
também vai funcionar uma 
padaria artesanal, com cur-
sos rápidos para atender à 
comunidade. A cerimônia 
de inauguração será dia 
29 de junho, quarta-feira. 
A 11ª unidade vai ocupar 
o prédio queanteriormente 
era o PAMO I do Parque 
Três Marias, e passou por 
reformas.
 A escola possui 
uma sala de professor, al-
moxarifado, secretaria, co-
zinha, cinco salas de aula 

e seis banheiros, e tem ca-
pacidade para 70 alunos.  
O prédio recebeu pintura 
interna e externa, e foram 
assentados pisos em todas 
as salas e banheiros.Ainda 
foi feita manutenção na 
rede elétrica do imóvel.
 Os interessados 
poderão se inscrever para 
as 101 vagas dos seguintes 
cursos: Informática Bási-
ca, Word Avançado, Au-
xiliar de Logística, Excel 
Básico e Auxiliar Admi-
nistrativo, estes com cer-
tificação pelo Senai; Digi-
tação, Informática Melhor 
Idade,Cabeleireira e Ma-
nicure e Pedicure com 
certificação pela Escola do 
Trabalho.O preenchimen-
to das vagas é por ordem 
de chegada e as inscrições 

se encerram assim que o 
número de alunos por sala 
de aula estiver completo.
 Para fazer a ma-
trícula, o candidato deve 
apresentar cópias do RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço e comprovante de 
escolaridade, sendo exi-
gido para todos os cursos 
o ensino fundamental. As 
aulas têm início em 28 de 
junho.
 A escola fica na 
Rua Armando de Mou-
ra, 264, e atende ao pú-
blico desegunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.  
Mais informações so-
bre inscrições e cursos 
pelo telefoneda unidade  
Escola do Trabalho da 
Jaboticabeira 2: 3622-
1170.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 20, Termo nº 6309
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR RIBEIRO e EDLAINE MENDES DE ALMEI-
DA, 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 18 de março de 1993, de profissão porteiro, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua C, nº 329, Chacara das Rosas, nesta cidade, filho 
de MARIO FERREIRA RIBEIRO, de 45 anos, nascido na data de 1 de dezembro de 1970, residente 
e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de SANDRA REGINA HERCULANO, de 55 
anos, nascida na data de 30 de dezembro de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Taubaté/SP. Ela é natural de Itamonte - MG, nascida em 5 de julho de 1989, de profissão técnica de 
produção, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
EURICO MENDES PINTO, falecido em Taubaté/SP na data de 11 de outubro de 2010 e de ELVIRA 
MARIA DE ALMEIDA MENDES, de 57 anos, nascida na data de 9 de setembro de 1958, residente 
e domiciliada em Alagoa/MG, natural de Itamonte/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 21, Termo nº 6310
Faço saber que pretendem se casar CLAUDEMIR APARECIDO RIBEIRO e MARIANGELA CAR-
DOSO DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 
3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 8 de dezembro de 1962, 
de profissão instalador de calhas, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua José 
Emiliano Lima, nº 73, Jardim dos Eucaliptos, filho de EDEVALDE RIBEIRO, de 79 anos, nascido 
na data de 24 de maio de 1937, residente e domiciliado nesta cidade, natural de Quiririm Taubaté/SP 
e de MARIA EFIGENIA RIBEIRO, 73 anos, nascida na data de 24 de setembro de 1942, residente e 
domiciliada nesta cidade, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 19 
de julho de 1977, de profissão cabeleireira, de estado civil solteira, residentee domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de CELSO JOAQUIM DOS SANTOS, de 61 anos, nascido na data de 
17 de julho de 1954, residente e domiciliado nesta cidade, natural de São José do Barreiro/SP e de 
NEIDE ALVES CARDOSO DOS SANTOS, falecida em em Tremembé/SP na data de 8 de agosto de 
2014. 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.

Modalidades, dia da inscrição e  
horário das aulas:

Digitação – 12 vagas
Inscrição: 14/6
Idade Mínima: 14 anos
Horário do curso: segunda,quarta e sexta-feira, 
das 8h às 9h e das 13h às 14h

Informática Melhor Idade– 12 vagas
Inscrição: 14/6
Idade Mínima: acima de 35 anos
Horário dos cursos: segunda,quarta e sexta-fei-
ra,das 9h as 12h / terça e quinta-feira, das 10h 
as 12h

Informática Básica– 12 vagas
Inscrição:16/6
Idade Mínima: 16 anos
Horário do curso: segunda, quarta e sexta-feira,-
das 14h as 17h / terça e quinta-feira, das8h às 
10h

Word Avançado– 6 vagas
Inscrição: 16/6
Idade mínima: 16 anos
Horário do curso: terça e quinta-feira, das 13h 
às 15h

Excel Básico – 6 vagas
Inscrição: 16/6
Idade mínima: 16 anos
Horário do curso: terça e quinta-feira, das 15h 
às 17h

Cabeleireira – 15 vagas
Inscrição: 17/6
Idade mínima: 18 anos
Horário do curso: segunda, quarta e sexta-feira, 
das 8h às 12h

Manicure e Pedicure– 20 vagas
Inscrição: 17/6
Idade mínima: 18 anos
Horário do curso: terça e quinta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h

Auxiliar de Logística – 12 vagas
Inscrição: 21/6
Idade mínima: 16 anos
Horário do curso: segunda e quarta-feira, das 8h 
às 12h

Auxiliar Administrativo – 12vagas
Inscrição: 21/6
Idade mínima: 16 anos
Horário do curso: segunda e quarta-feira, das 
13h30 às 16h30

Prefeitura de Taubaté
alerta sobre falso concurso público

A Prefeitura de Taubaté, por meio do Departamento de Recursos Humanos, infor-
ma que são inverídicas as informações que circulam na internet sobre um concurso 
público previsto para este ano na cidade.
Após algumas falsas publicações em redes sociais, a Prefeitura de Taubaté esclarece 
que não está com nenhum processo seletivo ou concurso público aberto. A adminis-
tração municipal ainda ressalta que não está contratando com a ausência dos meios 
legais que regulamentam a empregabilidade no serviço público. A Prefeitura de 
Taubaté condena a divulgação de boatos que atrapalham a administração pública.

Gestantes atingem
meta de vacinação

contra gripe
em Taubaté

 Balanço finalizado 
pela Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté esta se-
mana mostra que todos os 
grupos prioritários supera-
ram a meta de 80% de co-
bertura na Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
a Influenza de 2016.
 O grupo das ges-
tantes, que até então apre-
sentava coberturas infe-
riores à meta estipulada 
pelo Ministério da Saúde, 
fechou a campanha com 
2.527 doses aplicadas, 
o que representa 80,4%. 
No total, foram aplicadas 
63.220 doses para os re-
presentantes dos grupos 
prioritários, equivalente a 

103,71% de cobertura va-
cinal.
 O público-alvo da 
campanha é formado por 
crianças entre seis meses 
e menores de cinco anos, 
trabalhadores da saú-
de, idosos a partir dos 60 
anos, gestantes e puérpe-
ras (mulheres que tiveram 
filhos nos últimos 45 dias). 
Além destes, também inte-
gram a campanha de vaci-
nação os doentes crônicos, 
indígenas e população car-
cerária. Estes, porém, não 
estão sujeitos a uma conta-
bilização específica.
 Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Influenza

 Período – de 30 de 
abril a 31 de  maio de 2016
 Grupos prioritários
Total – 60.958
 Doses aplicadas – 
63.220
 Cobertura – 
103,71%
 Crianças – 16.993
 Doses aplicadas – 
16.168
 Cobertura – 
95,15%
 Trabalhadores da 
Saúde – 7.982
 Doses aplicadas – 
8.256
 Cobertura – 
103,43%
 Gestantes – 3.143
Doses aplicadas – 2.527
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Biblioteca realiza feira 
de troca de livros  

em Pinda

Projeto Casa Verde  
promove acampamento  

sobre educação  
ambiental em Pinda

 A Biblioteca Pú-
blica Municipal “Ver.  
 Rômulo Campos 
D´Arace” realizou, no 
domingo (29), mais uma 
feira de Troca de Livros 
“Seu Livro, Meu Livro”.  
Além das trocas, o evento 
participou do Dia do Brin-
car, realizado em parceria 
com o Departamento de 
Cultura, que tece conta-
ções de histórias e brinca-

 A equipe do Proje-
to de Educação Ambiental 
Casa Verde promoveu o 
3º AcampaVerde para os 
alunos do Curso Ecolo-
gistas do Futuro, duran-
te os dias 3 e 4 de junho.  
 O curso é ofe-
recido pela unidade às  
crianças da Vila São Bene-
dito e arredores, no horá-
rio inverso ao período de 
aula.
 O 3º AcampaVer-
de foi planejado com o 
intuito de trabalhar com 
as crianças de uma forma 
diferenciada e prazerosa, 
sendo uma oportunidade 

deiras.
 De acordo com os 
organizadores da feira de 
troca de livros, o evento 
foi movimentado, com a 
participação de pessoas 
de Pindamonhangaba e 
de cidades vizinhas, o que 
demonstra o interesse de 
muitas pessoas pela leitu-
ra.
 As feiras de tro-
cas de livros são realiza-

de mostrar a importân-
cia do trabalho em equi-
pe. Também se buscou 
estimular características 
como companheirismo, 
solidariedade, autonomia, 
integração, socialização e 
responsabilidade.
 Segundo a equi-
pe do projeto, a partir 
das 20h da sexta-feira (3) 
foram desenvolvidas di-
versas atividades como: 
brincadeiras antigas, di-
nâmicas com temas am-
bientais e sessão cinema. 
 Após as atividades, 
as crianças foram incenti-
vadas a darem seus depoi-

das no quarto domingo 
de cada mês, na sede da 
Biblioteca, no Bosque. 
 A próxima está 
marcada para o dia 26 de 
junho, das 8 às 17 horas, 
com entrada gratuita.
 Para participar, 
basta levar seus livros 
para trocar com outros do 
acervo da biblioteca ou de 
leitores participantes da 
feira. 

mentos e refletirem sobre 
suas ações em relação aos 
cuidados com o planeta. 
 A equipe também 
afirma que as atividades 
foram de grande impor-
tância para alunos e equi-
pe, pois foi observado que 
as crianças demonstraram 
senso de trabalho em equi-
pe, entre outras qualida-
des, cumprindo os objeti-
vos do acampamento.
 O Projeto Edu-
cação Ambiental Casa  
Verde faz parte da Se-
cretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura de  
Pindamonhangaba.

Prefeitura de Tremembé 
realiza última audiência 

pública sobre  
Mobilidade Urbana

 A Prefeitura de 
Tremembé realizou na 
noite da última quarta-fei-
ra (08) na Câmara Munici-
pal audiência pública para 
apresentação do relatório 
final do Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana, 
documento que concentra 
iniciativas de curto, médio 
e longo prazos visando o 
desenvolvimento do se-
tor nos próximos 15 anos.  
 O objetivo foi de 
melhorar o deslocamen-
to e o transporte urbano. 
Elementos como acessibi-
lidade, ciclovias, ciclofai-
xas, transportes públicos, 
regulamentação das vias, 
calçadas, conscientização 
de pedestres e motoris-
tas, transporte intermo-
dal, entre outras questões 
relativas a circulação de 
pessoas, veículos e cargas, 
foram contempladas no 
Plano.
 A participação po-
pular foi fundamental na 

formulação do Plano. Pro-
postas preliminares foram 
elaboradas pelo IPPLAN 
(Instituto de Pesquisa, 
Administração e Planeja-
mento), que coordena o 
documento em parceria 
com a Secretaria de Plane-
jamento Urbano da Prefei-
tura. Estes projetos foram 
pensados com base nas 
características geográficas 
e socioeconômicas de Tre-
membé.
Entenda
 A mobilidade ur-
bana é uma necessidade 
da população e se apre-
senta como um grande 
desafio na maioria das ci-
dades de todo o mundo. 
 O deslocamento de 
pessoas em busca de bens 
e serviços de qualidade, 
oportunidades de qualifi-
cação e empregos, é coti-
diano. Para que estas ati-
vidades sejam realizadas 
com mais conforto e quali-
dade, a população precisa 

de transporte e mobilidade 
que lhe dê suporte da ma-
neira mais eficiente possí-
vel.
 Assim, a Política 
Nacional de Mobilidade 
Urbana (Lei 12.587/12) 
determinou que o repas-
se de recursos federais 
para a mobilidade só 
ocorrerá quando o mu-
nicípio tiver elaborado 
seu Plano de Mobilidade.  
 Com isso, o Plan-
Mob definirá propostas 
e diretrizes, também em 
formato de lei, para que 
Tremembé tenha uma me-
lhor mobilidade, seguindo 
o que já determina o Plano 
Diretor Municipal. Assim, 
os recursos são usados de 
forma correta, com as re-
ais necessidades e dinâmi-
ca da cidade.
Clique no link a seguir 
para conhecer a proposta 
do plano AudienciaPubli-
ca_PlanMob_TBE_FI-
NAL_

Manutenção na linha férrea 
causa alterações no trânsito 

em Pinda
 A Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
mou que a empresa MRS 
Logística S.A. realizará o 
fechamento da linha férrea 
das vias Gregório Costa e 
Frederico Machado, entre 
os dias 14 e 16 de junho, 
nos horários das 19h às 8h 
do dia seguinte, para tra-

balho de manutenção da 
linha férrea.
 Por conta disso, 
a população deve optar 
por caminhos alternati-
vos, que são o contorno 
pela Rua Fortunato Mo-
reira/Voluntário Vitoria-
no Borges ou pela Rua 
Expedicionários/Jorge 

Tibiriçá; ou ainda pela  
Rua Frederico Ma-
chado/Sete de Setem-
bro. Além do serviço 
de manutenção, a MRS 
também realizará o re-
capeamento do local na se-
gunda e terça-feira seguintes  
ao fechamento das vias, 
interditando meia pista.


