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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté 
lança nesta sexta-feira, 22 
de janeiro, o Guia Munici-
pal de Saúde 2016. O guia 
é um informativo sobre o 
fluxo do atendimento dos 
serviços de saúde da rede 
municipal para facilitar a 
compreensão e, principal-
mente, sinalizar as infor-

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté conquistou o 1º 
pódio do ano neste do-
mingo, 24, na 57º Edição 
Prova Ciclística da Co-
marca de Poços de Cal-
das e a 1º Etapa da 37º 
Edição da Média Paulista 
de Ciclismo. Renato Ruiz 

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldi-
na realiza até o dia 14 
de fevereiro a exposição 
“Carnaval e História”. 
A exposição conta com 
fotos e jornais entre as 
datas de 1896 até 1974. 
Parte do material expos-
to é do acervo do Centro 
de Memória Barão Ho-

mações dos critérios para 
o acesso aos serviços, sua 
continuidade, endereço e 
horário de funcionamento 
das unidades. O principal 
objetivo deste projeto é 
facilitar a vida do usuário, 
fazendo com que qualquer 
um que tenha necessidade 
do uso da rede não tenha 

(Taubaté/Tarumã/FAB) fi-
cou em 3º lugar, sendo su-
perado por Elton Pedroso 
(Memorial/Santos) e Wal-
ter Pimental (Boituva). 
Além de Renato Ruiz, a 
equipe taubateana ain-
da contou com os atletas 
Luan da Matta, Breno Si-

mem de Mello, que fica 
no Palacete 10 de Julho. 
Algumas fotos também 
foram retiradas da internet 
e tanto os jornais quanto 
as fotos contam histórias 
de carnavais passados. 
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Patrimônio Histórico da 
Prefeitura, a iniciativa de 
montar essa exposição 

dúvidas. Serviço Even-
to : Lançamento do Guia 
Municipal de Saúde 2016
Dia: 22 de janeiro
Horário: 10h
Local: Secretaria de 
Saúde de Taubaté
Endereço: Avenida 
John Kennedy, 488, 
Jardim das Nações.

doti, José Diógenes, Lu-
cas Couto e Victor Nunes 
Barbosa, comandados 
por Marcos Rodrigues e 
Luiz Fernando Guima-
rães. Em 2015, os tauba-
teanos ficaram em 1º lu-
gar do Ranking Nacional 
na categoria por equipes.

partiu do arte-educador 
que trabalha no Museu 
desde sua reabertura em 
2008 e a vontade veio de-
pois do grande sucesso 
dos presépios vivos rea-
lizados no final de 2015. 
“Exposições de nos-
sa própria história 
preservam o patri-
mônio imaterial do muni-
cípio”, explica o educador.

Prefeitura de Taubaté 
lança Guia de Saúde 

2016

Equipe de Ciclismo
de Taubaté conquista

1º pódio do ano

Museu terá exposição 
“Carnaval e História”

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, realiza mensal-
mente doação de mudas de 
árvores frutíferas, nativas, 
ornamentais e para calça-
das. A doação de janeiro 
será feita nos dias 28 e 29. 
Os interessados devem le-
var comprovante de ende-

Percentual dos que dis-
cordam com a direção do 
Brasil é o mais elevado 
desde que o PT chegou ao 
poder. Contrariedade com 
o rumo nacional é maior 
entre os jovens, nas gran-
des cidades, no Sudeste e 
entre quem ganha mais, 
aponta pesquisa
Desde que o ex-presidente 
Lula assumiu a Presidên-
cia da República, em 2003, 
nunca tantos brasileiros 
avaliaram que o país está 
no caminho errado quan-
to agora: 82%. Os dados 
são de pesquisa do Ibo-
pe para a coluna de José 
Roberto Toledo, do jor-
nal O Estado de S.Paulo. 
De acordo com o colu-
nista, o levantamento 
apontou que apenas 14% 
acham que o Brasil está 
na direção certa; outros 
4% não souberam dizer. 
Na pesquisa anterior, em 
abril de 2015, pouco após 
as maiores manifestações 
pelo impeachment da 

reço para fazer a retirada. 
Serão distribuídas 30 se-
nhas, a partir das 7 horas, 
e cada pessoa pode levar 
até 30 mudas de plantas, 
sendo 12 nativas, cinco 
frutíferas, dez de pingos 
de ouro e três mudas de 
árvores apropriadas para 
calçadas. De acordo com 
as informações do Depar-

presidente Dilma, o per-
centual dos que tinham 
opinião negativa sobre o 
futuro do país era de 75%. 
Antes, em julho de 2014, 
esse percentual era de 
53%. A contrariedade com 
o rumo nacional é maior 
entre os jovens (88%), nas 
grandes cidades (87%), 
no Sudeste (87%) e entre 
quem ganha mais (88%), 
destaca Toledo. Mas tam-
bém é elevada em redutos 
onde a presidente costu-
ma ter mais apoio, como 
no Nordeste (77%) e entre 
os mais pobres. “A oposi-
ção não conseguiu liderar 
uma mudança de rumo. 
Prevaleceram o medo de 
perder o pouco que so-
brara e o auto-engano de 
que a própria presidente 
comandaria um cavalo-
de-pau. Como a guinada 
não aconteceu, a percep-
ção de contramão aumen-
tou”, avalia o jornalista. 
Em um ano e meio, o per-
centual de quem acredita-

tamento de Meio Ambien-
te, as pessoas que pegarem 
as mudas neste mês podem 
retirá-las novamente após 
60 dias. A doação é realiza-
da no Viveiro Municipal, 
na rua Noel César Pires, 
s/nº, próximo ao Maricá. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
3645-1494 e 3643-2477.

va que o país estava no ca-
minho certo caiu de 42% 
(2014) para os atuais 14%. 
O momento atual refle-
te um pessimismo muito 
maior do que o registrado 
em dezembro de 2005, ano 
do mensalão e da pior crise 
do governo Lula. Naquela 
ocasião, 30% acreditavam 
que a direção dada pelo pe-
tista ao país estava correta, 
lembra o colunista. Quan-
to à política, ainda de acor-
do com o Ibope, apenas 
28% dos brasileiros acredi-
tam que 2016 será melhor 
do que 2015. Outros 31% 
acreditam que será igual. 
Mas, para 38%, este ano 
será pior do que o anterior. 
O desalento é maior em 
relação à economia: 46% 
acham que a situação eco-
nômica do Brasil vai pio-
rar, e 26%, que ficará igual, 
ou seja, na pior recessão 
desde 2002. Mesmo assim, 
61% dos brasileiros apos-
tam que sua vida pesso-
al vai melhorar em 2016.

Prefeitura de Pinda realiza
doação de mudas de árvores

Ibope: 82% acham que o país 
está no rumo errado
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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 Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o azeite virgem 
e o extra virgem são alvos de fraude, devido à adulteração em seu composto. Este é 
misturado com outros óleos não tão nobres assim. Um jornalista americano publicou 
um livro no final de 2011, em que é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta 
com falsificação de documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fos-
sem autênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. Essa 
corrupção terminou atravessando fronteiras, pois grandes empresas alimentícias, in-
clusive brasileiras, importaram a iguaria impura como legítima. O mais curioso é que 
o problema não é de agora, ele vem se estendendo desde 1990. Possivelmente lucre 
mais que o tráfego de cocaína, mas sem os riscos de prisão e morte que envolve o 
comércio de drogas.
***
Está se sentindo mal? Antes de correr até a farmácia mais próxima e se medicar, 
saiba que em sua casa você pode ter alimentos que atuam como remédios caseiros, 
portanto, sem contra-indicações. Saiba sobre as enfermidades mais corriqueiras de 
que podemos ser acometidos e as medidas simples para curá-las. Gengibre, indicado 
para o combate da azia por conter gengirol e shogoal, substâncias que controlam a 
náusea. Também alivia a tosse. Suco de abacaxi com couve é eficiente para neutrali-
zar cólicas menstruais, já que a abromelina encontrada na fruta é um composto com 
ação antiinflamatória, enquanto os nutrientes encontrados na verdura, o cálcio e o 
magnésio são relaxantes musculares. Suco de maracujá adoçado com mel de laranjei-
ra trata-se de uma receita infalível para a insônia, pois ambos os elementos possuem 
propriedades calmantes. Mas, se de todo, os sintomas não desaparecer, em vez de ir 
a uma drogaria, procure sim, um médico.

Humor

A loira estava fazendo um bolo. Ela coloca no forno para assar, mas surge uma dúvi-
da cruel. Ansiosa, ela liga para uma amiga (também loiríssima, por sinal e diz:
- Amiga, estou fazendo um bolo, mas estou com uma dúvida cruel!
Amiga então pergunta:
- Qual é a sua dúvida, amiga?
- Devo deixar meia hora ou trinta minutos no forno, para assar?
***
O marido chega do mercado e diz para a “loiríssima” esposa:
- Querida, você nem sabe o que aconteceu! O quilo de arroz baixou!
E ela muito entusiasmada, pergunta:
- É mesmo! Quanto é que ele está pesando agora... 800 gramas?
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo o divórcio e o Juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer o divórcio por compa-
tibilidade de gênio? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cinema e o meu 
marido também, eu gosto de ir a praia e ele também, eu gosto de ir o teatro e ele tam-
bém e eu gosto de homem e ele também gosta!
***
Numa escola americana a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não há mais 
nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prosseguiu?
- Agora vamos todos sentar... Os azuis clarinhos sentam aqui na frente e os azuis es-
curinhos sentam lá no fundo...

Mensagens

A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar onde a união 
e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria 
imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarna-
dos, nos tratássemos, dentro de casa, pelo menos com cortesia que dispensamos aos 
nossos amigos.
***
Esqueça os dias e nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao Sol. Esqueça 
às vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas e vitórias. Es-
queça os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se das lições que você 
aprendeu. Esqueça as infelicidades que você enfrentou, mas lembre-se de quando a 
felicidade voltou. Esqueça os dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos 
sorrisos amáveis que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-
se sempre de ter um sorriso.

Pensamentos, provérbios e citações

Há heróis para o bem e para o mal.

Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.

De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.

Bem feito é melhor do que bem explicado.

Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-la.

Vencer é o que importa, o resto é conseqüência.

As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.

O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.

É necessário ser justo antes de ser generoso.

Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

MISCELÂNEA

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
em parceria com a Luasa 
Sports, realizou neste 

domingo, 24, a 1ª Eta-
pa do Circuito Cross 
Country de corrida. 
Participaram do even-
to as categorias menor, 

mirim, juvenil e adulto. 
As provas contaram com 
percurso 1 km e 3 km 
para os atletas de base, e 
de 6 km para os adultos.

Taubaté recebe 1ª Etapa do 
Circuito Cross Country
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 22/01/2016 e 22/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 171, Termo nº 6212
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ ARMANDO JUNQUEIRA e VERA LUCIA ZANELATO, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São José do Barreiro - SP, nascido a 19 de fevereiro de 1970, de profissão vendedor, estado 
civil divorciado, residente na na Rua Esperança, nº 216, Chacara Nova Vida, nesta cidade, filho de MARIA 
RITA GUIMARÃES JUNQUEIRA, 71 anos, nascida na data de 1 de abril de 1944, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Aiuruoca/MG. Ela é natural de Cianorte - PR, nascido a 28 de abril de 1969, 
de profissão do lar, estado civil divorciada, residente na na Rua Itapema, nº 89, Jardim Atlântico I, Cianorte/
PR, filha de JOSÉ ZANELATO, 79 anos, nascido na data de 1 de outubro de 1936, residente e domiciliado 
em Cianorte/PR, natural de Jacutinga/MG e de ADELINA APARECIDA ZANELATO, 82 anos, nascida na 
data de 16 de janeiro de 1934, residente e domiciliada em Cianorte/PR, natural mde Guaranton/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, 22/01/2016.

Tremembé, 25 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE SUSHIMAN
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE COZINHA
COM EXPERIÊNCIA EM
CULINÁRIA CHINESA
COZINHEIRA(O)
cOM EXPERIÊNCIA EM
CULINÁRIA CHINESA
COZINHEIRA(O)
ELETRICISTA – P.C.D
EMPREGADA DOMÉSTICA
INSTALADOR DE ALARME/
CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
INSTRUTOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MENSAGEIRO
MESTRE DE OBRAS
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS
SUSHIMAN
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ 
TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO 

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h

Na manhã da última quar-
ta-feira na sala de reuniões 
da prefeitura aconteceu 
uma reunião muito inte-
ressante provocada pelo 
prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli para avaliar a 
atual situação das unidades 
prisionais do município.
Estiveram presentes tam-
bém a MM.ª Juiza de Di-
reito da DEECRIM Dra. 
Sueli Zeraik de Oliveira 

Armani, o Promotor de 
Justiça Dr. Paulo José de 
Palha, o Chefe de Gabinete 
e Secretário de Saúde José 
Marcio Araujo Guimarães, 
o Coordenador da Core-
vali Nestor Pereira Colete 
Júnior, o representante do 
Grupo de Trabalho e Edu-
cação da Corevali André 
Luís Domiciano, o repre-
sentante da Secretaria de 
Administração Peniten-

ciária José Henrique Ma-
rino Júnior, a Dra. CRAS 
PI Potim Karina Prates da 
Fonseca, o Presidente da 
Câmara Municipal Adria-
no dos Santos, o vereador 
Renato Vargas Júnior, o 
Secretário Jurídico Marco 
Antônio Queiroz Morei-
ra e os representantes do 
Deputado Estadual Padre 
Afonso, Otávio Lobato e 
Renan Santana Carvalho.

Reunião avalia atual situação das 
unidades prisionais do município

Para garantir o conforto e a segu-
rança da população no Carnaval 
2016, a Prefeitura de Taubaté, 
através do trabalho interligado 
das Secretarias Municipais, está 
preparando uma infraestrutura 
com diversas atividades para a 
família. Os eventos acontecem 
na Avenida do Povo, Quiririm 
e em alguns bairros da cidade.
Segurança – A Secretaria de Se-
gurança Pública de Taubaté pla-
neja ações integradas para coibir 
crimes, uso e tráfico de drogas, 
vandalismo e brigas durante o 
período de Carnaval, através do 
COI (Centro de Operações Inte-
gradas), COI móvel e atuação da 
Atividade Delegada nos pontos 
de maior movimentação e aglo-
meração. O ônibus do COI vai 
estar na Avenida do Povo nos 
dias 6 (sábado) e 7 (domingo). 
Durante o Carnaval, a Secreta-
ria vai dispor de uma equipe de 
120 pessoas, entre brigadistas e 
guardas civis municipais, além 
de uma empresa especializada 
para reforçar a segurança e os 
policiais da Atividade Delega-
da. Os eventos no Distrito de 
Quiririm também receberão re-
forço na segurança. A orienta-
ção é que os foliões não levem 
e nem comercializem bebidas 
em recipientes de vidro e latas, 
e utilizem copos descartáveis.
Infraestrutura Com o tema “Ber-
ço das Artes”, o Carnaval 2016 
tem como destaque as figuras 
artísticas naturais de Taubaté e 
de fama nacional, que desen-
volveram trabalhos pela cidade, 
como Monteiro Lobato, Hebe e 
Fêgo Camargo, Lia Aguiar, Ma-
zzaropi, Celly Campello, entre 
outros. Serão homenageados 
um total de 26 artistas. Uma 
praça de alimentação será mon-
tada com barracas de responsa-
bilidade das escolas de samba. A 
área de dispersão será ilumina-
da para a acomodação de cerca 
de 100 ambulantes, que deverão 
fazer o cadastro junto a Secre-
taria de Serviços Públicos. E 
para garantir a segurança do fo-
lião, não será permitida a venda 
sprays de espuma e de bebidas 
em recipientes de vidro ou lata. 
A Secretaria de Serviços Públi-
cos vai realizar a pintura das ar-
quibancadas, limpeza e manu-
tenção da iluminação de toda a 
Avenida e na área de dispersão.
A Secretaria de Turismo e Cul-
tura também vai oferecer toda 
a sonorização para as escolas e 
blocos na Avenida, no Distrito 
de Quiririm e nos Rebanhões 
realizados nos bairros Chácaras 
Reunidas, Vila São José e Par-
que Aeroporto. Na Avenida do 
Povo serão montados camaro-
tes para a imprensa e banheiros 
químicos para a população em 
três pontos: na concentração, 
meio da Avenida (próximo à 
Câmara Municipal) e na disper-
são. Para prestar atendimento 
aos munícipes na Avenida do 
Povo, estará disponível ser-
viço de ambulância todos os 
dias nas matinês, nos desfiles 
a noite e também no Quiririm. 
A equipe do AMI (Ambulatório 
Municipal de Infectologia) vai 
promover ações antecipadas de 
prevenção ao HIV/Aids, com 
a distribuição de camisinhas 
durante o desfile do bloco Vai 
Quem Quer no dia 30 de ja-
neiro. Já no dia 5 de fevereiro, 
serão oferecidos testes rápidos 
nas atividades do Consultório 
de Rua, que será montado no 
Parque Dr. Barbosa de Oliveira, 
ao lado da Rodoviária Velha. A 
equipe vai atuar nos dias 6 e 7 
na Avenida do Povo orientando 

o público quanto aos métodos 
de prevenção das DSTs. Serão 
distribuídos preservativos nos 
desfiles e blocos. Os agentes 
de combate à dengue estarão 
na Avenida durante as matinês 
e desfiles, com ações de panfle-
tagem e conscientização contra 
o mosquito Aedes aegypti. Para 
as agremiações será prestado 
todo apoio logístico incluindo 
transporte dos carros alegóri-
cos. Durante as matinês serão 
disponibilizados monitores que 
irão desenvolver oficinas de 
arte para entreter a criançada e 
música para animar os foliões.
Trânsito – A fim de dar maior 
comodidade aos motoristas, a 
Secretaria de Mobilidade Urba-
na traçou o plano de interdições 
e rotas alternativas no trânsito 
da região central. A partir terça-
feira, 2 de fevereiro, a Avenida 
Professor Walther Thaumatur-
go (Avenida do Povo) será to-
talmente interditada no trecho 
de cobertura. A previsão é que 
a via seja liberada no dia 10, 
quarta-feira de cinzas, até a 
conclusão da desmontagem da 
estrutura. Para os desfiles e or-
ganização das escolas de sam-
ba, nos dias 6 e 7 de fevereiro, a 
Avenida do Povo e vias de aces-
so da região serão bloqueadas, 
permitindo somente o trânsito 
local. As vias alternativas e que 
não terão nenhum bloqueio são: 
Avenida Inglaterra, Tiradentes, 
John Kennedy e Juscelino Ku-
bitscheck. Essas interdições se 
iniciam todos os dias às 18h e 
se encerram ao final das festivi-
dades na avenida. No Quiririm 
a interdição começa no dia 5 de 
fevereiro, sexta-feira, e termina 
no último dia de folia, dia 9, 
terça-feira. A via principal, Rua 
Coronel Marcondes de Matos, 
onde fica localizado o palco de 
eventos, será bloqueada durante 
as matinês, desfiles de blocos e 
Carnaval de rua. Todas as inter-
venções viárias contarão com as 
sinalizações e agentes de trânsi-
to para dar apoio local.  Ônibus 
No sábado e domingo de Car-
naval, as linhas de ônibus irão 
trabalhar em horários especiais 
para atender o público na Ave-
nida do Povo. A partir das 23h, 
os ônibus começam a transitar 
pela região, com horário de tér-
mino previsto para 3h, podendo 
ser estendido em razão da de-
manda de passageiros. Os pon-
tos de embarque e desembarque 
serão concentrados na Avenida 
Tiradentes, próximo à Prefeitu-
ra.  Expediente De acordo com 
Decreto Municipal nº 13.726 de 
2015, fica suspenso o expedien-
te nas unidades públicas munici-
pais nos dias 8 e 9 de fevereiro, 
segunda e terça-feira. O expe-
diente voltará à normalidade às 
12h, do dia 10, Quarta-Feira de 
Cinzas. Os serviços que não se-
rão interrompidos são:a) Pronto 
Socorro Municipal – Adulto – 
Infantil;b) Prontos Atendimen-
tos;c) Serviço de Verificação de 
Óbito;d) Guarda Municipal;e) 
Serviço de Cemitério;f) Ser-
viço Funerário Municipal;g) 
Serviço de Limpeza Urbana;h) 
Mercado Municipal;i) Cen-
tro de Controle de Migração;j) 
Abrigo Temporário (Casa Tran-
sitória);  Programação Dia 30 – 
Sábado Bloco carnavalesco Vai 
Quem Quer 15h: Concentração 
no Largo Santa Luzia 17h: Sa-
ída do bloco, com trajeto pela 
Rua Presidente Getúlio e Av. 
Professor Walter Thaumaturgo, 
finalizando na área coberta até 
às 21h30  Dia 05 – Sexta-feira 
QUIRIRIM Bloco Os Mas-

carados 19h30: Concentração 
na Praça da Igreja Matriz20h: 
Saída em direção ao palco de 
eventos 20h – Carnaval de rua 
com banda carnavalesca Local: 
Palco de eventos  Dia 06 – Sá-
bado BAIRRO TRÊS MARIAS 
Bloco Carnavalesco e Escola de 
Samba Unidos do Parque Três 
Marias (Bloco do Mirante) 15h 
– Concentração na Rua Gen-
til de Camargo – Mirante 16h 
– Saída em direção à Avenida 
Marcílio Siqueira Frade, finali-
zando na Rua Sebastião Branco 
QUIRIRIM 15h – Matinê com 
banda carnavalesca Bloco Cai-
pira Brasileiro 16h: Concentra-
ção na Praça da Igreja Matriz 
19h30: Saída em direção ao Pal-
co de Eventos Bloco Zé Quar-
qué 19h: Concentração na Praça 
da Igreja Matriz 20h: Saída em 
direção ao Palco de Eventos 
20h – Carnaval de rua com ban-
da carnavalesca Local: Palco de 
Eventos AVENIDA DO POVO 
19h30 – Abertura Oficial do 
Carnaval 2016, em seguida des-
file do Integral Folia 21h – G.R. 
Cultural Bloco dos Farrapos 
22h – Show com a Banda Lume 
de Paraitinga, e apresentação 
do Bloco do Beijo e Bloco do 
Caipira, com a participação dos 
bonecões João Paulino, Maria 
Angu, Eupídio dos Santos, Ma-
zzaropi e a Nega do Beijo de 
São Luiz do Paraitinga  Dia 07 
– Domingo QUIRIRIM 15h – 
Matinê com banda carnavalesca 
Local: Palco de Eventos Bloco 
CDC 19h: Concentração na Pra-
ça da Igreja Matriz 20h: Saída 
em direção ao Palco de Eventos 
20h – Carnaval de rua com ban-
da carnavalesca Local: Palco de 
Eventos AVENIDA DO POVO 
15h – Matinê com música e ati-
vidades infantis 20h20 – Desfile 
do G.R.C. Bloco carnavalesco 
Dragões Alvi Azul Desfile de 
Escolas de Samba do Grupo 
de Acesso 21h40 – G.R.C.E.S. 
Acadêmicos do Bonfim 23h – 
G.R.C.E.S. Unidos do Parque 
Aeroporto Desfile de Escolas 
de Samba do Grupo Especia-
l00h20 – G.R.C.E.S. Império 
e Boêmios do Morro0 1h40 – 
G.C.E.S. Boêmios da Estiva0 
3h – G.R.C.E.S. Acadêmicos do 
Santa Fé 04h20 – G.R.C.E.S. 
Império Central da Mocidade 
Alegre  Dia 08 – Segunda-feira 
QUIRIRIM 15h – Matinê com 
banda carnavalesca Local: Pal-
co de Eventos Bloco Esporte 
Clube Quiririm 17h: Concentra-
ção na Sede do Esporte Clube 
Quiririm 20h: Saída em direção 
ao Palco de Eventos Bloco do 
Limão 20h30: Concentração e 
saída da Praça da Igreja Matriz, 
em direção ao Palco de Eventos 
20h – Carnaval de rua com ban-
da carnavalesca Local: Palco de 
Eventos AVENIDA DO POVO 
15h – Matinê com música e ati-
vidades infantis  QUADRA DA 
CTI 15h – Apuração das Notas 
dos Desfiles  Dia 09 – Terça-
feira BAIRRO ESTIVA Bloco 
Carnavalesco Bicho Papão 14h 
– Concentração na Avenida Vo-
luntário Benedito Sérgio, nº 494 
17h – Saída do Bloco passando 
pelas Ruas Margarida e Dr. Qui-
rino, finalizando na Av. Vol. Be-
nedito Sérgio QUIRIRIM 15h – 
Matinê com banda carnavalesca 
Local: Palco de Eventos Bloco 
do Pita 19h: Concentração na 
Praça da Igreja Matriz 20h: 
Saída em direção ao Palco de 
Eventos 20h – Carnaval de Rua 
com Banda carnavalesca Local: 
Palco de Eventos AVENIDA 
DO POVO 15h – Matinê com 
música e atividades infantis

“Berço das Artes” é o tema do 
Carnaval de Taubaté 2016

Em breve o setor contará 
com novos serviços, com 
destaque para emissão 
de carteiras de trabalho
O Setor de Documentos 
da Prefeitura de Ubatuba 
funciona na Secretaria de 
Cidadania e Desenvol-
vimento Social e aten-
deu cerca de quatro 
mil usuários em 2015.
Entre os serviços presta-
dos pelo departamento, 
estão o Preenchimento 
do Formulário de Regis-
tro Nacional (RG), a re-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Administra-
ção, iria realizar o sorteio 
dos ambulantes que irão 
trabalhar durante o carna-
val nesta segunda-feira. 
Devido ao grande núme-
ro de inscritos foi neces-
sário realizar a divisão do 
sorteio. Ele acontecerá 
no Teatro Galpão, às 15 

tirada de Antecedentes 
Criminais, do Cadastro 
de Pessoa Física e etc.
De acordo com Alex Viei-
ra, diretor de Apoio aos 
Conselhos, em breve o 
setor contará com no-
vos serviços, com des-
taque para a emissão de 
carteiras de trabalho.
“Muitas vezes, a pessoa 
não sabe direito nem em 
qual cidade nasceu. Já tive-
mos casos de ficarmos dias 
ligando em cartórios para 
resolver”, conta Vieira. 

horas, nos dias 26 e 28. 
De acordo com a Secre-
taria de Administração, 
até a manhã des-
ta sexta-feira, 
foram recebidas mais de 
500 inscrições para traba-
lhar nas matinês, no Largo 
do Quartel, e na Avenida 
do Samba - Avenida Nos-
sa Senhora do Bom Su-
cesso. A data do sorteio 

“É com muita satisfação 
que trabalho no setor. 
Muitas vezes, as pesso-
as vem até aqui sem ne-
nhum documento e todos 
sabemos da importância 
de ter um CPF e um RG. 
Sem isso, não se tem 
dignidade”, diz Silvio 
Cesar Fonseca, Chefe 
de Divisão da SMCDS. 
Para obter mais infor-
mações sobre o Balcão 
de Empregos, entre em 
contato pelos telefo-
nes (0xx12) 3834-3516. 

foi alterada para agilizar 
o processo e dar maior 
conforto aos participantes. 
No dia 26 será realizado 
o sorteio daqueles que se 
inscreveram para as vagas 
na Praça Padre João de 
Faria Fialho, Largo do 
Quartel. No dia 28 será 
realizado o sorteio dos 
inscritos para trabalhar 
na Avenida do Samba.

Setor de Documentos da
Prefeitura de Ubatuba atende 
milhares de pessoas em 2015

Pindamonhangaba:
Sorteio de vagas para

ambulantes será realizado
em dois dias
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As matriculas para o pro-
grama sociocultural bra-
sileiro Projeto Guri em 
Caçapava vão ser abertas 
no dia 1º de fevereiro. Vão 
ser oferecidas vagas para 
cursos de violão e percus-
são para alunos de 8 a 18 
anos e canto coral para 
alunos de 6 a 18 anos. As 
inscrições vão até o dia 4 
de março. As aulas acon-
tecem no período da tarde 
no Centro Cultural José 
Francisco Natali, sede da 
secretaria municipal de 
cultura, esportes e lazer.
Para se inscrever, é pre-
ciso estar dentro da faixa 
etária e estar matriculado 
em qualquer instituição 
de ensino da rede públi-
ca ou particular. Não é 
preciso ter conhecimen-
to prévio de música nem 
realizar testes seletivos. 

Agentes de combate à den-
gue de Taubaté passaram 
nesta sexta-feira, dia 22 
de janeiro, por uma capa-
citação sobre o zika vírus.
A capacitação será pro-
movida pela Vigilância 
Epidemiológica do mu-
nicípio, das 8h às 9h, no 
auditório do CAS (Con-
trole de Animais Sinan-
trópicos). Com isto, os 
agentes terão condições de 
ajudar no esclarecimento 
à população sobre os sin-
tomas da doença, assim 

As faltas de pacientes em 
consultas marcadas com 
especialistas pela Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Tremembé têm sido cons-
tantes na rede pública. 
Apenas em dezembro de 
2015 foram mais de 670 
faltas em agendamentos 
no Centro de Saúde, o que 
gera gastos aos cofres pú-
blicos. Nesse mesmo perí-
odo, a especialidade pedia-
tria teve 26,40% de faltas, 
o que gera a perda de 129 
consultas. Em virtude dis-
so, a Prefeitura faz um 
apelo para que essas au-
sências sejam revistas pela 
população, garantindo que 
haja o mínimo de desper-
dício de recursos públicos.
“A falta em consultas 
agendadas gera custos 
para o município, dinheiro 
que o próprio contribuinte 
está pagando. Além disso, 
faz com que o paciente 
que necessita mais tenha 
o atendimento posterga-

As vagas são limitadas.
Os interessados devem 
ir ao Centro Cultural 
José Francisco Natali, 
acompanhados por pais 
ou responsáveis, levan-
do RG (ou certidão de 
nascimento do aluno), 
RG do pai ou da mãe, 
comprovante de ende-
reço, declaração escolar 
e carteira de vacinação
O Projeto Guri, que tem 
por meta desenvolver o 
ensino musical e a inclu-
são sociocultural de crian-
ças e adolescentes, é uma 
parceria do Município de 
Caçapava com o gover-
no estadual. A gestão do 
projeto em Caçapava é 
da secretaria de cultura, 
esportes e lazer. Serviço: 
Matriculas para o Pro-
jeto Guri em Caçapava
Data: de 1º de feve-

como colaborar no mape-
amento de casos suspeitos. 
Enfermeiros e profissio-
nais das unidades de saú-
de de Taubaté já passaram 
pelo treinamento e estão 
habilitados a atuar de acor-
do com os protocolos de 
atendimento estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde.
Neste mesmo dia, às 9h, 
também está prevista uma 
reunião com integrantes 
do Comitê Municipal de 
Combate à Dengue na sede 
do CAS. Durante a reu-

do e precise esperar um 
tempo maior”, explica o 
secretário de saúde José 
Márcio Araújo Guimarães.
Das 238 consultas marca-
das para cardiologia em 
dezembro, 49 não acon-
teceram pelo não compa-
recimento do paciente na 
data marcada. Em neu-
rologia o índice de faltas 
foi semelhante, dos 160 
agendamentos, houve 27 
faltas, ou seja, mais gastos 
para o município e mais 
pacientes perderam vagas.
Em uma breve análise dos 
dados do mês de dezem-
bro do Centro de Saúde, 
percebe-se que a maior 
incidência de faltas con-
centra-se nas consultas de 
nutricionista (31,94%), 
seguida de clínica médica 
(26,67%) e de ginecolo-
gista (21,46%). As ausên-
cias chegam a ser maiores 
no setor de exames, onde 
somente na coleta de pre-
ventivo foram contabi-

reiro a 4 de março
Local: Centro Cultural 
José Francisco Natali
Endereço: avenida Dr. 
José de Moura Resen-
de, 475, Vera Cruz Ho-
rário das matrículas:
S e g u n d a s - f e i r a s 
e quartas-feiras: das 
13h 30 às 17h 30
Terças-feiras e quintas-
feiras: das 14h às 17h
Às sextas-feiras: das 8h 
às 12h Horário das aulas:
Violão A (iniciantes): 
das 13h30 às 14h30
Violão B (intermediá-
rios): das 14h30 às 15h30
Violão C (avançados): 
das 15h30 às 17h 30 Per-
cussão B (iniciantes): 
das 14h 30 às 15h 30
Percussão C (avançados): 
das 15h 30 às 17h 30 
Canto Coral A (inician-
tes): das 14h 30 às 15h30

nião, os representantes do 
comitê receberão informa-
ções atualizadas sobre as 
notificações relacionadas 
à dengue, zika e chikun-
gunya. A atuação do comi-
tê é uma importante frente 
de apoio, já que o envol-
vimento de lideranças co-
munitárias como agentes 
multiplicadores ajuda nas 
ações de conscientização. 
Estas lideranças também 
colaboram com sugestões 
para aprimorar a ofensiva 
contra o Aedes aegypti.

lizadas 34,48% de faltas 
no período. “Nossa equi-
pe liga para o paciente na 
véspera da consulta, justa-
mente para confirmação e 
posteriormente não haver 
a falta, mas mesmo assim 
acontece infelizmente. E 
quem mais perde é a popu-
lação.” reforça o secretário.
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, com menos 
faltas da população nos 
serviços agendados, pode 
haver maior agilidade no 
atendimento e melhor 
aproveitamento dos recur-
sos. Quem tiver alguma 
consulta agendada e saiba 
que não poderá compare-
cer na data, pode desmar-
car o procedimento com 
até 48 horas de antece-
dência, podendo assim ou-
tra pessoa ocupar a vaga, 
evitando que o horário 
marcado com o especialis-
ta seja perdido. Para can-
celar uma consulta ligue 
no telefone 3607-1037.

Projeto Guri tem vagas 
gratuitas para aula de

violão, percussão e canto 
coral em Caçapava

Agentes recebem capacitação 
sobre zika em Taubaté

Prefeitura apela para que
população NÃO falte a consultas

Moradores e turistas estão 
na expectativa de mais um 
“Milhofolia” – que a cada 
ano atrai um número cada 
vez maior de participantes, 
unindo o carnaval de rua 
da cidade com a tradicio-
nal Pamonhada. Para rea-
lizar este grande evento, 
a Prefeitura de Paraibuna 
e a Diretoria de Esporte, 
Turismo e Lazer contam 
com o apoio de vários 
parceiros: Diretorias Mu-
nicipais, Fundação Cultu-
ral Benedicto Siqueira e 
Silva, Conselho Munici-
pal de Turismo (Comtur), 
Associação Comercial e 
Empresarial de Paraibuna 
(Acep), Polícia Militar e 
Polícia Civil.  Em 2016, a 
folia acontece de 06 a 09 
de fevereiro com muitas 
atrações e uma programa-
ção que busca valorizar, 
acima de tudo, o carnaval 
em um ambiente bastante 

familiar e repleto de ale-
gria e entretenimento para 
todas as idades.  As bandas 
e os blocos prometem ar-
rastar multidões atrás do 
trio elétrico, ao som de 
marchinhas próprias e de 
canções carnavalescas tra-
dicionais; no total, 15 blo-
cos sairão às ruas: Vagalu-
me, Camisa, Pé no Brejo, 
Corujão, Meninas, Caipira 
Tonho Prado, Batorlove, 
Carna Maiden, Bin Laden, 
Bloco dos ‘Bruto’, Pira 
Pira Paraibuna, Reação 
PIB, Corujinha, Bloco da 
Saúde e Bloco da Bica. O 
público infantil também 
terá a diversão garantida 
no carnaval de marchi-
nhas, na Praça da Matriz. 
A animação ficará por con-
ta das bandas: Corpo Seco, 
Pira Pira Paraibuna, Pé no 
Brejo e Os Calçadas, além 
dos bonecões da Fundação 
Cultural Benedicto Siquei-

ra e Silva, que retratam 
personagens da cultura pa-
raibunense. Já a tradicio-
nal Pamonhada de Parai-
buna – em sua 16ª edição 
– trará verdadeiras delícias 
do milho, produzidas com 
a ajuda de voluntários. 
O evento tem o intuito 
de valorizar o costume e, 
principalmente, arreca-
dar fundos para o Lar Vi-
centino que assiste idosos 
carentes do município.  A 
Pamonhada começa no 
domingo (07) e segue até 
terça-feira (09). O horário 
de funcionamento será das 
09h00 às 16h00. Para mais 
informações sobre o even-
to, ligue para o Lar Vi-
centino: (12) 3974-1060.
Nota importante sobre o 
Carnaval 2016 A progra-
mação do evento pode-
rá sofrer alterações, caso 
seja necessário, informa 
o Governo Municipal.

‘Milhofolia’ – o Carnaval da
Família em Paraibuna


