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A GAzetA dos Municípios

Agentes ampliam visitas 
com horário de verão

em Taubaté

Centro Comunitário
do Morumbi recebe
ampliação e reforma

em Pindamonhangaba

Veja as vagas do
Posto de Atendimento

ao Trabalhador
de Caraguátatuba

Taubaté Vôlei busca
tri Paulista e troca de
ingressos para final
será na quinta-feira

A Prefeitura de Taubaté 
retoma a partir de segun-
da-feira, 17 de outubro, 
as visitas casa a casa para 
monitoramento de cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti por conta do horá-
rio de verão.
O horário estendido de 
visitações será das 17h às 
19h e pode chegar poste-
riormente até as 20h.
O principal objetivo com 
esta medida é reduzir as 
pendências durante as vi-
sitas, com maiores chan-
ces de encontrar os pro-
prietários em suas casas 
e com luz suficiente para 
vistoriar os imóveis.

Atendendo aos pedidos 
dos moradores do bairro, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
obras de ampliação e re-
forma do Centro Comu-
nitário do Morumbi. Os 
serviços tiveram início no 
final de agosto e a previsão 
de término é de seis meses.
O prédio está receben-
do reforma do telhado, 
com a instalação de man-
ta térmica, ampliação do 

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo.
Assistente de vendas, Cui-
dador de idosos, Empre-
gado doméstico, Encarre-
gado de bar e restaurante, 
Instalador de som e aces-

A Funvic Taubaté Vôlei 
está na final do Campeo-
nato Paulista pela 3ª vez 
consecutiva e busca o tri-
campeonato a partir des-
ta terça-feira, dia 18, às 
21h30, contra um adversá-
rio bem conhecido, o Sesi. 
A 1ª partida será no giná-
sio da Vila Leopoldina, em 
São Paulo.
Depois disso, os taubatea-
nos terão a chance de con-
quistar o estadual em casa, 
na próxima sexta-feira, 
dia 21, às 19h. É a terceira 
vez seguida que as equi-
pes disputam esse título 
e Taubaté levou a melhor 
nas duas primeiras ocasi-
ões, em 2014 e 2015.
Os taubateanos chegam a 
final após vencerem o Cli-
med Atibaia por 3 sets a 0, 
no ginásio do Abaeté nesta 
quinta-feira, dia 13.
Troca de ingressos: A Se-
cretaria de Esportes e La-
zer da Prefeitura de Tauba-
té realiza na próxima 
quinta-feira, dia 20, a troca 
de ingressos para o segun-

A prefeitura pede a co-
laboração da população 
para autorizar a entrada 
das equipes em suas casas. 
Todos os agentes estão de-
vidamente uniformizados 
e portam crachás de iden-
tificação. As visitas são 
realizadas com o apoio de 
veículos oficiais.
O combate ao mosquito 
depende de todos. Cada 
um deve cuidar de seu 
imóvel, fazendo a vistoria 
dos jardins, vasos e ma-
teriais que podem juntar 
água e fazer o descarte de 
lixo e entulho da maneira 
correta, em locais adequa-
dos, nunca em calçadas ou 

palco, reforma completa 
da área da cozinha, sala 
multiuso e sanitários.  
Também será feita toda a 
revisão elétrica e hidráuli-
ca, troca de revestimento, 
de piso e de azulejo, além 
de pintura interna e exter-
na em todo o centro comu-
nitário.
Estão sendo realizadas, 
ainda, a ampliação de área 
coberta nos fundos e da 
lateral, com a construção 

sórios (automóvel), Instru-
tor de academia, Montador 
de automóveis, Motorista 
de automóveis, Operador 
de caixa, Pizzaiolo, Pro-
motor de vendas, Reposi-
tor de supermercado, Ven-
dedor interno, Vendedor 
pracista e Vistoriador de 
automóveis.
As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação à experiência, es-

do jogo das finais do Cam-
peonato Paulista contra o 
Sesi. A partida acontece na 
sexta-feira, dia 21, às 19h, 
no ginásio do Abaeté.
As entradas devem ser 
trocadas por um quilo de 
alimento não perecível das 
8h30 às 18h, no ginásio da 
CTI ou das 10 às 22h, na 
loja Loucos por Esporte 
do Via Vale Garden Sho-
pping.
Ao todo serão disponibili-
zados 800 ingressos para 
troca. Se houver sobra de 
ingressos, a troca continua 
no dia seguinte, mas não 
haverá troca no horário da 
partida.
Serviço: Postos de troca: 
Ginásio da CTI: Rua das 
Três Meninas, S/N – das 
8h30 às 18h
Via Vale Garden Sho-
pping: Av. Dom Pedro I, 
7181 – São Gonçalo.
Recomendações: Os in-
gressos serão trocados por 
um quilo de alimento não 
perecível, que será doado 
às instituições de caridade 

terrenos públicos ou priva-
dos.
Capacitação: Agentes do 
CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) de 
Taubaté promovem nes-
te sábado uma capaci-
tação para 22 bolsistas 
da Escola da Família.  
A capacitação ocorre às 9h 
na escola estadual Amácio 
Mazzaropi.
Com isto, os bolsistas es-
tarão habilitados a montar 
brigadas de combate ao 
mosquito Aedes aegypti e 
a promover a conscienti-
zação da população sobre 
os riscos da dengue, zika e 
chikungunya.

de uma sala. A área to-
tal de ampliação é de 112 
m². Outra melhoria será a 
instalação de cobertura de 
acesso a partir do portão 
até a porta de entrada do 
prédio.
Para essas melhorias, o in-
vestimento da Prefeitura é 
de R$ 229.592,17.
O Centro Comunitário do 
Morumbi fica localizado 
na rua Maria Duarte Ra-
quel, bairro Água Preta. 

colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem  
o limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramento 
pelos empregadores que 
as disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.

da cidade;
Cada pessoa poderá trocar 
no máximo dois ingressos 
e deverá apresentar o CPF 
no momento da troca. Essa 
medida precisou ser toma-
da para evitar a ação de 
cambistas;
Crianças de até quatro 
anos não precisam do in-
gresso; Estará proibida a 
entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-
da-chuvas e bebidas, alco-
ólicas ou não, em garrafa 
ou latinha. Somente estará 
liberada a entrada de água 
em copinho plástico;
A organização recomenda 
que os torcedores não dei-
xem para trocar os ingres-
sos na última hora, pois a 
expectativa é que o giná-
sio do Abaeté fique lotado 
para a partida.
2º Jogo das finais Fun-
vic/Taubaté x Sesi Data: 
21/10/16 (sexta-feira) Ho-
rário: 19h Local: Ginásio 
do Abaeté: Avenida Ric-
ciotti Paolicci, 400 – Bon-
fim.
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Curiosidades

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo o Bra-
sil são os portugueses, mas poucas pessoas sabem o por quê! As origens estão na 
nossa história e na de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas 
riquezas e ignoraram os nossos interesses. Que imagem nós poderíamos ter deles? 
O que poderíamos falar deles hoje em dia? Será que poderíamos dizer: Oh! Eles 
descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis? Claro que não! Depois de tudo o que 
eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chamá-los de tolos 
e estúpidos. Mas de idiotas, eles não têm nada. Por um grande período da história, 
o Império Português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e o quanto é atu-
almente o Império Americano.
***
Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordicá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso para 
várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada positivos. Afinal, muitos 
micro-organismos são ingeridos e também há risco para a saúde dos dentes. O ato 
pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias 
devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, 
mantendo-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lasca-
do e você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer a unhas semanalmente, a boa 
aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante ficar uma semana 
por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela facilita a descamação 
das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse ato substitui o movimento re-
petitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito é, geralmente, 
reflexo de ansiedade vale a pena investir em atividades em que ela possa ser extra-
vasada como praticar exercícios físicos, ler livros ou escrever.

Humor

Um menino de dez anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca 
de 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relaciona-
mento entre eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
-Eu não gosto de crianças!
E ele rapidamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Tremendo bajulador diz ao chefe:
- O senhor sabia que eu só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza são sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira pessoa é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda é quem o senhor indicar!
***
Venha para os nossos salões de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao que usava 
o Fenômeno. Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer 
você bater um bolão com as mulheres, mas em caso de falhas ou erros dos nossos 
profissionais, você ganhará, totalmente grátis, um corte igualzinho ao do ex-joga-
dor Roberto Carlos.
***
Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma 
pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele responde:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felici-
dade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, 
serve sem cansaço, apaga-se para que outros brilhem, silencia as aflições, ocultan-
do as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer 
situação, vive para ser útil aos semelhantes, agradece a cruz que leva sobre os om-
bros, fala esclarecendo e ouve compreendendo, crê na verdade e procura ser justo. 
Quem ama, tal qual o samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caí-
dos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante.
***
Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa convivência 
está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de desvirtuar com-
pletamente um simples comentário. Mesmo quando você está com a razão, pode 
colocar tudo a perder, com uma expressão mal usada. O conteúdo da conversa é 
imediatamente posto de lado porque aquele que se sente ofendido quer se defender 
e assim acabamos metidos em uma briga sem razão.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, qualquer 
que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se observar, os que estão 
acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição 
de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá 
compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E dessa maneira 
poderá ajudar melhor uns e a outros.

Pensamentos, provérbios e citações

Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.

Aquele que pensa pequeno sofre das faltas de imaginação.

O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.

Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.

A coragem não admite falsificações.

O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Nova Dutra interdita
viaduto sobre a Dutra

a partir de terça-feira, 18
em Caçapava

A interdição do viaduto 
sobre a Rodovia Presiden-
te Dutra, que dá acesso a 
Caçapava, antes marcada 
para dia 13, quinta-feira, 
foi prorrogada para a ter-
ça-feira, 18 de outubro, 
por questões técnicas.
As placas de sinalização de 
rua, alertando para as al-
ternativas de travessia sob 
a rodovia, que deveriam 
ser entregues pela CCR-
Nova Dutra, não ficaram 
prontas a tempo de serem 

afixadas nas imediações. 
As passagens alternativas 
podem ser as do início da 
Avenida Brasil e a ao final 
da rua Wilson Ferreira Di-
niz, que dá acesso ao bair-
ro Nova Caçapava.
O viaduto ficará impedido 
para o tráfego de veículos 
por 60 dias. A interdição, 
é para que sejam executa-
das executar uma série de 
trabalhos de conservação 
e revitalização do viaduto, 
tais como reparos na es-

trutura, tratamento de fis-
suras, reforço de pilares e 
colocação de laje de tran-
sição. Também será refeita 
a pavimentação do leito 
carroçável e a recuperação 
de guarda-rodas.
A secretaria de defesa e 
mobilidade urbana reco-
menda aos motoristas, que 
usam habitualmente o via-
duto, que estudem trajetos 
alternativos. Dúvidas po-
dem ser esclarecidas pelo 
telefone 153.

Prefeitura de
Jambeiro
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 73, Termo nº 6415
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO DE PAULA SILVA e RAFAELA 
APARECIDA MARCONDES COUTO, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 3 de junho de 1981, de profissão funcionário 
público estadual, de estado civil solteiro, residente e domiciliado à Rua Major 
Zanani, nº 22, Centro, nesta cidade, filho de MARIO GORETI DA SILVA, de 67 
anos, nascido na data de 20 de novembro de 1948 e de ELAINE DE PAULA E 
SILVA, de 55 anos, nascida na data de 20 de abril de 1961, residentes e domici-
liados Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, 
nascida em 17 de julho de 1986, de profissão funcionária pública, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de CARLOS ALBERTO COUTO, de 59 anos, nascido na data de 8 de outubro 
de 1957 e de CLEONICE DE MOURA MARCONDES, de 55 anos, nascida na 
data de 22 de setembro de 1961, residentes e domiciliados Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade.

Horário de Verão diminuirá em 
0,55 por cento o consumo de 
energia na área de concessão 

da Elektro

Turma da Melhor Idade contará 
com atividades especiais em
comemoração à Semana do

Idoso em Paraibuna

Fundo Social de Ilhabela abre Semana Municipal do Idoso

A 46ª edição do Horário 
de Verão, que entra em 
vigor às 0h do próximo 
domingo, dia 16 de outu-
bro, gerará uma economia 
de 29 GWh de energia nas 
228 cidades atendidas pela 
Elektro nos estados de São 
Paulo e Mato Grosso do 
Sul. No horário do pico de 
consumo, a redução será 
de 4,0% na demanda de 
energia. A economia do 
período de horário de ve-
rão equivale ao consumo 
do município de Atibaia, 
por 28 dias.
     Com essa redução, 
ocorrerá melhoria na qua-
lidade e maior segurança 
no fornecimento de ener-
gia elétrica, e isso é espe-
cialmente importante para 
as cidades litorâneas, onde 
a alta temporada ocasiona 
aumentos significativos no 
consumo de energia elétri-
ca.

Terá início na próxima 
segunda-feira (17), as co-
memorações da Sema-
na do Idoso. O evento 
será aberto oficialmen-
te, às 07h00, com uma  
caminhada pelas ruas 
da cidade; em segui-
da, o grupo participará 
de atividades aeróbicas, 
no Largo do Mercado e,  
posteriormente, degustará 
um delicioso café ofereci-
do pela Diretoria Munici-
pal de Bem Estar Social, 
na sede do CAAMI – Cen-
tro de Assistência e Aten-
dimento à Melhor Idade.
     A Semana do Idoso 
é realizada pelo Conse-
lho Municipal do Idoso 
e conta com o apoio da 
Prefeitura de Paraibuna,  
Diretoria Municipal de 
Bem Estar Social, Direto-
ria Municipal de Esporte, 
Turismo e Lazer, e Direto-
ria Municipal de Saúde.

O Fundo Social de Solidariedade 
de Ilhabela promoverá duran-
te a próxima semana (de17 a22 
de outubro) mais uma edição da 
Semana Municipal do Idoso. O 
evento é realizado em comemo-
ração ao Dia Internacional do 
Idoso (1° de outubro).
A abertura será no Centro de 
Convivência da 3ª Idade (CCTI), 
na Barra Velha, às 8h, nesta se-
gunda-feira(17/10). Na terça-
feira (18/10), às 9h, os idosos 
participarão de um passeio e um 

     Outro benefício verifi-
cado com o horário de ve-
rão é a queda na demanda 
máxima do sistema elétri-
co no horário de pico, que 
compreende as primeiras 
horas do anoitecer (das 18h 
às 21h). Isso aliviará o car-
regamento dos sistemas de 
transmissão e distribuição 
de energia, principalmente 
nas Regiões Sul, Sudeste e 
Centro-oeste, onde o con-
sumo é mais elevado. Na 
área de concessão da Elek-
tro, a redução da demanda 
neste período será de 109 
MW, o que representará 
uma queda de 4,0%.
     O horário de verão visa 
redução do pico de de-
manda do sistema elétrico 
brasileiro. E a conjunção 
de alguns fatores, como 
a mudança de comporta-
mento dos consumidores, 
o término do expediente 
de trabalho ainda com luz 

     A programação con-
templa palestras, ativi-
dades esportivas, cul-
turais e recreativas.   
Segundo os organiza-
dores, a ideia é desen-
volver a valorização e a  
autoestima do Grupo da 
Melhor Idade, promoven-
do a integração social en-
tre essas pessoas, além de 
apresentar dicas e orien-
tações para que todos te-
nham uma melhor quali-
dade de vida.
     O evento também tem 
como um dos principais 
objetivos estimular os ido-
sos do município a cuida-
rem melhor da saúde, por 
meio de atividades físicas  
e recreativas,  
incentivo às ações cultu-
rais, palestras educativas, 
que mostram a importân-
cia dos idosos na cons-
trução de uma sociedade 
mais humana e solidária, 

natural, associado ao iní-
cio da utilização da ilumi-
nação pública um pouco 
mais tarde, acarreta uma 
queda do consumo de 
energia, principalmente, 
no horário de maior con-
sumo.
     A redução de 0,55% no 
consumo de energia elé-
trica permitirá à Elektro 
atender:
O município de Campos 
do Jordão (51 mil habitan-
tes) por 93 dias;
O município de Ilhabe-
la (32 mil habitantes) por 
153 dias;
O município de Paraibu-
na (18 mil habitantes) por 
480 dias;
O município de Santa Isa-
bel (55 mil habitantes) por 
100 dias;
O município de Ubatuba 
(86 mil habitantes) por 57 
dias.
Fonte: Elektro

entre outras ações.
    A Semana do Idoso em 
Paraibuna oferece diver-
sas atividades à turma da 
Melhor Idade. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 
3974-2047.
CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO:
Segunda-feira (17/10), 
às 07h – Caminhada, 
atividades aeróbicas  
e café da manhã; às 14h 
acontece uma palestra mi-
nistrada pelo farmacêutico 
Walter de Oliveira.
 Terça-feira (18/10) – Fes-
tival de vôlei e jogos de 
mesa o dia todo.
 Quarta-feira (19/10) – 
Passeio e confraternização 
no Pesqueiro Mandala, em 
Jambeiro.
 Quinta-feira (27/10) 
– Grande desfile  
do Concurso Miss e Mis-
ter Paraibuna da Melhor 
Idade.

piquenique na Fazenda Engenho 
D’Água. Às 15h terá uma oficina 
de artesanato e escola de beleza, 
no Centro de Convivência da 3ª 
Idade (CCTI), na Barra Velha.
Na quarta-feira(19/10), às 14h, 
os participantes terão uma aula 
de panificação, também no Cen-
tro de Convivência da 3ª Idade 
(CCTI), na Barra Velha.
A programação na quinta-feira 
(20/10) para os idosos ilhabelen-
ses é uma viagem para a cidade 
de Guararema (SP).Já na sexta-

feira (21/10), às 8h, é a vez da 
aula aberta de dança livre e a dis-
puta do vôlei adaptado, na Praia 
do Perequê. Mais tarde, às 14h, 
no Centro de Convivência da 3ª 
Idade (CCTI), na Barra Velha, 
haverá a competição de jogos de 
mesa.
Para encerrar mais uma edição 
da Semana Municipal do Idoso 
de Ilhabela, no sábado (22/10), 
às 21h, é a vez do tradicional 
Baile de Encerramento, no Espa-
ço Cultural e Educacional “Pre-

feito Roberto Fazzini”, na Praia 
Grande.
Todos os idosos estarão envol-
vidos em diversas atividades es-
portivas e culturais, como com-
petições esportivas, palestras, 
bailes e danças.
A Semana Municipal do Idoso 
de Ilhabela é uma realização do 
Fundo Social de Solidariedade 
de Ilhabela, com apoio das Se-
cretarias Municipais de Cultura, 
Desenvolvimento Social, Educa-
ção e Esportes.

Prato típico do interior, 
formiga é vendida em

comércios em Tremembé

Vítima recupera carro 
após acertar pedrada em 
assaltante em Tremembé

A temporada de caça e 
comercialização do içá – 
formiga típica na culinária 
do interior - começou. Em 
Tremembé  (SP), uma por-
ção de 100 gramas do pro-
duto pronto para o preparo 
é vendido por R$ 20. Os co-
merciantes celebram, além 
das vendas, a tradição do 
consumo da iguaria pas-
sada por gerações. A cap-
tura das formigas saúvas,  
como também são co-
nhecidos os içás, é feita 
nesta época do ano por-
que é o período em que 
acontecem as revoadas de 
acasalamento da espécie. 
Normalmente as formigas 

Dois suspeitos fugiram e 
um foi preso em flagrante 
na tentativa de roubo.
Três suspeitos tentaram 
roubar um carro no centro 
de Tremembé, na avenida 
Tancredo Neves, no início 
da manhã deste domingo 
(16), por volta das 04h55. 
Uma das vítimas reagiu 
acertando uma pedra em 
um dos assaltantes, que foi 
preso em flagrante. 
Segundo a Polícia Mili-
tar, quatro pessoas passa-
vam de carro na avenida 

saem do formigueiro em 
dias de sol após a chuva.  
José Eliseu Ribeiro cos-
tuma ir atrás do inseto 
nesta época do ano para 
preparar uma receita  
de família. “É muito sa-
boroso, isso aí vem de 
tradição. Minha mãe sem-
pre fazia, isso me lem-
bra dela, então com a  
satisfação de lembrar dela 
fica muito mais saboro-
so”, contou o aposenta-
do. Além de preparar o 
alimento, José aproveita 
a temporada para con-
seguir uma renda extra.  
Ele explica que passa a 
tarde toda com os filhos 

próxima a rodoviária de 
Tremembé quando foram 
parados por um trio que 
afirmou estar armado e 
anunciou o assalto.
Em depoimento as ví-
timas informaram que 
ao tentarem sair com 
o veículo os suspeitos   
não conseguiam encontrar 
a marcha e deixaram o car-
ro desligar. Nesse momen-
to, uma das vítimas atirou 
uma pedra contra o carro, 
acertando um dos suspei-
tos que ficou caído na via.

indo atrás de formiguei-
ros para capturar os iças. 
Cada garrafa PET cheia 
com o inseto é vendida 
por pelo menos R$ 120.  
Alimento nutritivo Além 
do sabor, o público que 
gosta de pratos a base de içá 
fazem refeições saudáveis. 
De acordo com a nutricio-
nista Gabriela Junqueira, 
o inseto contém proteínas 
e um bom valor nutritivo.  
“Na verdade o içá se ali-
menta das flores, então 
ele tem bastante proteína 
vegetal. Ele tem minerais 
como cálcio, ferro e tem 
vitaminas do complexo 
B”, disse.  

A Polícia Mili-
tar foi acionada e ao  
chegar ao local os outros 
dois envolvidos já haviam 
fugido. O suspeito ferido 
recebeu os primeiros-so-
corros e foi encaminhado 
para a delegacia de plantão 
de Taubaté.
O caso está sendo re-
gistrado e os envolvi-
dos ainda estão sendo  
ouvidos pela Polícia Civil, 
que deve abrir uma inves-
tigação sobre a tentativa de 
roubo.
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Quiririm recebe “Passoca 
Breve História da
Música Caipira”

Taubateano é campeão 
do Aberto Brasil de

Xadrez em São Paulo

Quiririm recebe
posto de saúde

reformado

A Biblioteca Municipal 
do Quiririm recebe “Pas-
soca – Breve História da 
Música Caipira” no dia 21 
de outubro (sexta-feira), 
a partir das 15h. O even-

O enxadrista de Tauba-
té, Tiago Pereira Ro-
drigues garantiu vaga  
antecipada para semifinal 
do Campeonato Brasileiro 
de Xadrez, que será dis-
putada no final do ano, ao 
vencer o Aberto Brasil da 
modalidade, em São Pau-
lo, no último final de se-

A Prefeitura de Taubaté 
entregou nesta sexta-fei-
ra, às 10h, as obras de 
revitalização do Pamo  
(Posto de Atendimento 

to, que tem como intuito 
interpretar as músicas do 
mundo da viola, é viabili-
zado por uma parceria en-
tre a Prefeitura de Tauba-
té, o Proac (Programa de 

mana. Rodrigues terminou 
a competição de forma in-
victa, vencendo cinco jo-
gos e empatando um. As-
sim, ele somou 5,5 pontos, 
meio ponto a frente do 2º 
colocado.
O evento contou com mais 
de 50 jogadores de várias 
regiões do país, sendo al-

Médico e Odontológico) 
do distrito de Quiririm. 
O espaço recebeu me-
lhorias estruturais  
e também foram ins-

Ação Cultural do Estado 
de São Paulo) e o Governo 
do Estado de São Paulo.
A biblioteca fica na Rua 
João Botossi, 151 – Qui-
ririm.

guns deles os melhores da 
atualidade no Brasil, como 
é o caso do mestre Everal-
do Matsura e o do mestre 
internacional, Yago San-
tiago.
Em julho, Tiago Rodri-
gues foi medalha de bron-
ze nos Jogos Regionais de 
Caraguatatuba.

talados novos equipa-
mentos. Desde 2014, 
esta é a 37ª unidade  
de saúde revitalizada em 
Taubaté.

Bonsucesso e região 
recebem obras de rede 

de esgoto em Pinda

A primeira fase das obras 
da rede coletora de esgoto 
dos bairros Bonsucesso, 
Queiroz e Kanegae está 
sendo realizada na Rodo-
via Estadual Dr. Caio Go-
mes Figueiredo. As obras 
foram lançadas em junho 
deste ano e até o momento 
foram finalizados 300 me-
tros lineares de galerias.
De acordo com infor-
mações do secretário de 
Obras da Prefeitura, trata-
se de uma obra complexa, 
pois serão duas redes: uma 

que vai ser ligada com o 
esgoto do Piracuama, de 
cerca de 4 metros de pro-
fundidade, e outra, mais 
superficial, para receber 
o esgoto do local. Além 
da necessidade de impe-
dimento de meia pista da 
Rodovia.  
Nessa primeira fase, se-
rão 11 mil m² de rede, 
sendo que o sistema terá 
uma estação elevatória de 
esgoto e uma estação de 
tratamento de esgotos. O 
investimento total será de 

3 milhões e 200 mil reais. 
Nos três bairros, 600 imó-
veis serão beneficiados 
com essa melhoria.
A obra é uma parceria en-
tre Prefeitura e Sabesp, 
em que a Sabesp entra 
com o projeto, o mate-
rial, a estação elevatória 
e a estação de tratamen-
to de esgoto. A Prefeitura  
participa com a abertura e 
o fechamento das valas, o 
assentamento das tubula-
ções e a reposição da pavi-
mentação.


