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A GAzetA dos Municípios

Feriado em Taubaté
mantém serviços

básicos

Projeto do Castolira
de Pindamonhangaba é
premiado em São Paulo

Pinda: Alunos vencedores da
gincana “Em Busca do

Melhor”, visitam
Museu do Futebol

CEU das Artes realiza
cadastro para a SUTACO

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nesta sexta-
feira, dia 28 de outubro,  
Dia do Servidor Públi-
co. Apesar do feriado, 
a administração muni-
cipal informa que os  
serviços essenciais à po-
pulação não serão inter-
rompidos:
* Coleta de lixo;
* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-

O Semeando Valores, re-
alizado pela equipe da 
ESF Castolira, foi pre-
miado com destaque no 
VIII Fórum de Promoção 
da Saúde e V Seminário 
de Alimentação Saudável 
no Centro de Convenções 
Rebouças, em São Paulo. 
O projeto foi apresentado 
em forma de banner junto 
a outros diversos proje-
tos que são realizados em 
todo estado, na quinta-fei-
ra (20).

Alunos da rede estadual 
de Pinda participaram nos 
dias 16 e 26 de setembro, 
da gincana ‘Em Busca do 
Melhor’, que tem como 
objetivo a prevenção de 
drogas e a qualidade de 
vida, realizada pelo CEU 
das Artes em parceria com 
a Coalizão Pinda.
 O evento foi realizado 
com escolas da região 
do Centro, na Faculdade 
Anhanguera e no Centro 
Esportivo João Carlos de 

O CEU das Artes realiza 
o cadastramento dos ar-
tesãos para a carteira da 
SUTACO - Subsecretaria 
do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades, que integra 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ci-
ência, Tecnologia e Inova-
ção do Governo do Estado 
de São Paulo. É a marca 
do artesanato paulista re-
conhecida no país e no ex-
terior, também coordena o 
Programa do Artesanato 
Brasileiro no Estado de 
São Paulo.
A SUTACO viabiliza e 
promove o artesanato pau-
lista contribuindo para o 

dimento (24h) San Mari-
no;
* Pronto Atendimento 
(24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 

O projeto tem a propos-
ta de ensinar a socie-
dade sobre consciên-
cia ambiental por meio 
de palestras e reuniões.  
Além das reuniões reali-
zadas na ESF, são feitas 
palestras nas escolas do 
bairro. As ações realiza-
das têm a participação da 
comunidade do Castolira 
e hoje faz limpeza de cal-
çadas e áreas verdes onde 
o lixo era descartado, re-
vitalização de áreas com 

Oliveira, já com os alu-
nos de Moreira César, no 
CEU das Artes e no Cen-
tro Esportivo Zito. A gin-
cana reuniu competições, 
música, teatro e ações pela 
internet com 600 alunos 
do Ensino Fundamental e 
Médio. A participação foi 
aberta para as escolas in-
teressadas em participar.  
As escolas participantes 
foram Rubens Zamith, 
Deputado Claro César, 
Wilson Pires, Pedro Silva, 

desenvolvimento local de 
modo economicamente 
viável, socialmente justo 
e ambientalmente respon-
sável.  Também resgata as 
formas tradicionais de ex-
pressão do povo paulista, a 
cultura de pessoas e comu-
nidades das mais diversas 
características. Contribui 
para a geração de renda e 
inclusão econômica das 
artesãs e artesãos paulistas 
no mercado.
Para se cadastrar e obter 
a carteira, que o identifi-
ca como profissional do 
artesanato e lhe dá aces-
so aos serviços prestados 
pela SUTACO, os artesãos 

(Centro POP);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24 horas);
* Mercado Munici-
pal – no dia 28/10 (sex-
ta-feira), o horário de  
funcionamento será nor-
mal, das 7h às 17h;
* PEV’s (Pontos de En-
trega Voluntária): o horá-
rio de funcionamento será 
normal, das 7h às 17h;
* Abrigo Temporário 
(Casa Transitória).

plantio de árvores e fisca-
lização de locais nos quais 
não se pode jogar lixo. Até 
hoje já foram plantadas 
cerca de 260 árvores.
Para a equipe que re-
aliza Semeando Valo-
res, foi muito impor-
tante a participação no  
Fórum, porque isso divul-
ga o projeto para todo o 
estado e mostra como a in-
teração de setores como de 
saúde e educação podem 
ajudar o meio ambiente.

João Pedro Cardoso, Ale-
xandrina e Demetrio Ivahi 
Badaró.  Os 90 jovens ga-
nhadores da gincana fo-
ram das escolas Rubens 
Zamith, Deputado Claro 
César e Wilson Pires. Os 
vencedores receberam 
como premiação uma vi-
sita ao Museu do Futebol 
e ao Parque do Ibirapuera 
conduzida pelos jovens do 
projeto Jovem Condutor 
Cultural e pelo Comitê Ju-
ventude Coalizão Pinda.

demonstram seu trabalho 
diante da agente técnica 
para que seja avaliado de 
acordo com a Base Con-
ceitual Paulista e as nor-
mas estabelecidas na Le-
gislação.
Todos os artesãos do mu-
nicípio podem agendar um 
horário para comparecer 
na entrevista e avaliação 
do artesanato produzido 
no CEU das Artes – Av. 
das Orquídeas, 395, Vale 
das Acácias. É necessário 
levar uma foto 3x4, xerox 
do RG, CPF e comprovan-
te de residência. Telefone 
para agendamento: (12) 
3637-1715.
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Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha ano-
tações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está comendo. 
Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa à noite, con-
sidere-se um comedor de stress. Para outros, pode ser tédio, tristeza ou solidão. 
Existem muitas razões para comermos mais do que o necessário. Trabalhe com 
essas anotações e observe o seu progresso na alimentação. Tem gente que acha 
que comendo menos vai emagrecer, mas na realidade é que a falta de comida 
provoca um impacto no seu metabolismo corporal e a partir do momento em que 
você volta a comer, ganhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corre-
tamente especialmente em relação às proteínas, nossas reservas musculares tor-
nam-se debilitadas. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve 
tomar café de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a pri-
meira refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo de sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelece uma rotina alimentar adequada, você vai perder peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fobia de 
carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito importantes 
para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, são bons para o 
humor e contém minerais essenciais. Eliminar um monte de alimentos provoca 
deficiência de minerais. Você não precisa comer muito, mas comer bem. É im-
portante manter o horário das refeições, quer dizer, não comer enquanto assiste 
TV, lê ou mexer no computador. Se  você não se concentrar na comida é mais ou 
menos como não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Pedrinho resolveu ser escoteiro e no primeiro dia de aula chegou em casa todo 
feliz. A mãe foi logo perguntando:
- Fez a boa ação de hoje, filho?
- Fiz mãe, mas deu um trabalhão! Ajudei uma idosa senhora a atravessar a rua.
- Mas isso não é trabalho algum. Respondeu a mãe.
- Não, hein! Você precisava ver. A senhora não queria atravessar de jeito ne-
nhum.
***
O médico aconselha:
- O senhor vai parar de beber cerveja, durante dois anos e só vai beber leite.
- Outra vez, doutor?
- O que? O senhor já fez esse tratamento?
- Claro que sim, foi durante os dois primeiros anos da minha vida.
***
Um preso para o outro:
- Por que você foi condenado?
- Por nada.
- Ora, vá contar essa prá outro!
- É sério, foi por nada mesmo. Roubei uma carteira que não havia nada.
***
No ônibus, o gozador grita:
- Neste ônibus, da metade pra frente, só tem gay!
O motorista, imenso mal humorado, freia bruscamente o ônibus derrubando vá-
rios passageiros, chega perto do engraçadinho e pergunta:
- Agora você quer me dizer quem é gay?
- Sinto muito, diz o gozador. Com essa freada, o senhor misturou todo mundo,

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A 
existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você 
venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para 
orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bên-
çãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para lamentar-se, raciocine 
sobre o assunto e retifique a falha havida porque somente assim, a existência 
lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver bem se não aprendemos a 
conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda 
vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos 
os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu 
ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho de viver.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atin-
gir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A hu-
manidade caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminha-
rem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não 
se entendem por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a 
ternura do diálogo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam 
oferecer. Condenam quando deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente 
as capacidades. Nem todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma 
só é a esperança. A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silên-
cio, a caminhada dos homens.

Pensamentos, provérbios e citações

Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.

Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.

Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.

Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.

Há heróis para o bem e para o mal.

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

O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
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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.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO N°026/2016 - No 
dia 27 de outubro de 2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Muni-
cipal, Resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR os itens do Pregão nº 26/2016, qual 
seja: Registro de Preços para aquisição de material de expediente, às empresas: 
RIVALDO VALERIO NETO EPP, na ordem de R$ 5.636,62; REAL DISTRIBUI-
DORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI, na ordem de R$ 78.897,47; 
DCB COMERCIAL EIRELI, na ordem de R$ 27.120,39; Ficam as empresas con-
vocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

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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Prazo para pedido 
de isenção de IPTU 

termina dia 28
em Pinda

O prazo para pedido de 
isenção de IPTU para 2017 
será encerrado nesta sex-
ta-feira (28). As pessoas 
interessadas deverão fazer 
a solicitação por meio de 
requerimento, protocola-
do na Prefeitura (Setor de 
Protocolo) ou na Subpre-
feitura de Moreira César.
Para ter direito à isenção 
de IPTU, o morador de 
Pindamonhangaba deve 
apresentar os seguintes 
documentos:
- Requerimento;
- Cópia da certidão de isen-
ção/2016 – Se for a primei-
ra vez, cópia da contracapa 
do carnê de IPTU de 2016  
ou certidão de valor venal 
atualizada;
- Cópia do RG, CPF ou 
certidão de nascimento de 
todos os moradores;
- Cópia completa do com-
provante de residência 
atualizado em nome do re-
querente;
- Demonstrativo de 
Crédito de Benefícios 
(DCB) atualizado do 
requerente (não serve  
extrato bancário) e com-
provante de renda de todos 
os moradores;
- Cópia do documento do 
imóvel em nome do reque-
rente ou parente próximo 
com documento que ateste 
o parentesco (atestado de 
óbito ou certidão de casa-
mento);
- Lei nº 4614/04.06.07: 

Filho de deficiente físico, 
mental ou com síndrome 
de down – trazer atestado  
constando o CID, emitido 
por médico da rede públi-
ca de saúde; Filho adotivo 
menor de 18 anos, trazer 
cópia da guarda de respon-
sabilidade comprovada ju-
dicialmente;
- Declaração de respon-
sabilidade do proprietário 
– de próprio punho, onde 
conste que é proprietário, 
mora no local, que este é o 
único imóvel que possui e 
declarar todos os morado-
res deste imóvel.
Em caso de aposentado ou 
pensionista, os documen-
tos exigidos são os seguin-
tes:
Para Imóvel Predial:
- Renda familiar mensal 
não superior a 13 UFMPs, 
ou seja, que não ultrapasse 
o valor de R$ 1071,02;
- Área construída de até 
70,00 m²;
- Valor venal do imó-
vel não superior a  
322 UFMPs, ou seja, que 
não ultrapasse o valor de 
R$ 26.577, 88.
Para Imóvel territorial:
- Renda familiar mensal 
não superior a 13 UFMPs, 
ou seja, que não ultrapasse 
o valor de R$ 1.073,02;
- Valor venal do terre-
no não superior a 108 
UFMPs, ou seja, que não 
ultrapasse o valor de R$ 
8.914,32.

Circuito Cultural Paulista 
apresenta teatro infantil 

em Pinda
Pindamonhangaba rece-
be mais uma atração do 
Circuito Cultural Paulis-
ta, no sábado (29), às 15 
horas. Será o espetácu-
lo infantil “O Canto das  
Vitaminas”, com o grupo 
Terceiro Acto. A apresen-
tação será no Teatro Gal-
pão, com entrada gratuita. 
Como o teatro  
tem lugares limitados a 
221 assentos, os ingressos 
devem ser retirados a par-
tir das 14 horas na bilhete-
ria do teatro.
A peça conta a histó-
ria de Polyana, uma  
menina que não gosta de 
comer e por isso está cada 
vez mais fraca e desanima-

da. Preocupada, sua mãe a 
leva ao médico, o Dr. Vi-
tal, um cientista sempre 
cheio de equipamentos es-
tranhos e invenções malu-
cas. Uma destas invenções 
faz com que Polyana e o 
médico partam para uma 
viagem cheia de aventuras 
e suspense.
O espetáculo é indicado 
para crianças maiores de 5 
anos e tem 70 minutos de 
duração. 
A iniciativa é uma par-
ceria entre o Circui-
to Cultural Paulista, 
do Governo do Estado,  
e a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 77, Termo nº 6423
Faço saber que pretendem se casar MIROSLAV ALEXANDER HASLBERGER 
e LUCIVALDA PESTANA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 21 de agosto de 1960, de profissão engenheiro Agrôno-
mo, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Avenida Tremembé, 
nº 82, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filho de MIROSLAV HAS-
LBERGER, falecido em Taubaté/SP na data de 6 de dezembro de 1999 e de MA-
RIA NEUSA DE ARAUJO, de 79 anos, nascida na data de 2 de maio de 1937, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de 
Cururupu - MA, nascida em 21 de junho de 1968, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
LUCILEIDE PESTANA, de 62 anos, nascida na data de 31 de julho de 1954, 
residente e domiciliada em Manaus/AM, natural de Cururupu/MA. 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.
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Professores da Rede 
Municipal de Ensino
são homenageados

em Pindamonhangaba

Prefeitura de Pinda realiza 
doação de mudas de árvores 

dias 27 e 28 de outubro

Na quarta-feira (26), acon-
teceu no Teatro Galpão, às 
18h30, o evento em ho-
menagem ao Dia dos Pro-
fessores, promovido pela 
Secretaria de Educação e 
Cultura do município.A 
noite terá início com a pa-
lestra “Ensinando e Apren-
dendo com prazer: a neu-
rociência entra em ação”, 
ministrada pelo professor 
Nino Paixão, além da pre-
miação dos professores 

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 outubro 
será feita nos dias 27 e 28.
Os interessados devem le-
var comprovante de ende-
reço para fazer a retirada. 

que se destacaram no ano 
de 2016.
De acordo com a sinopse 
da palestra, será trabalha-
do sobre os neurotrans-
missores responsáveis por 
estimular as estruturas 
cerebrais, desencadeando 
as sensações de prazer e 
motivação. O objetivo é 
propor ações e estratégias 
pedagógicas a serem apli-
cadas para a motivação dos 
alunos, consequentemente 

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 infor-
mações do Departamen-
to de Meio Ambiente, as 

melhorando a eficiência 
do trabalho dos professo-
res, que devem estar emo-
cionalmente inseridos nas 
atividades em sala de aula.
Os professores que rece-
berão o prêmio de Desta-
que do Ano foram escolhi-
dos pelos colegas de sua 
unidade de ensino, entre 
escolas, CMEIs e projetos 
educacionais. Ao todo, 60 
profissionais da Educação 
forão premiados.

pessoas que pegarem as 
mudas neste mês podem 
retirá-las novamente após 
60 dias.
A doação é realizada 
no Viveiro Municipal, 
na rua Noel César Pi-
res, s/nº, próximo ao  
Maricá. Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones 3645-1494 e 
3643-2477.

Taubaté recebe nova 
etapa do Circuito
Cultural Paulista

Taubaté recebe no próxi-
mo domingo, dia 30, às 
17h, mais uma etapa do 
Circuito Cultural Paulista, 
no Parque do Itaim.
“O Canto das Vitaminas 
– Terceiro Acto” conta a 
história de uma menina 
que não gosta de comer e 
por isso está cada vez mais 
fraca e desanimada. Pre-
ocupada, sua mãe a leva 
ao médico, também cien-

tista e conhecido por criar 
equipamentos estranhos e 
invenções malucas. Uma 
destas invenções faz com 
que a menina e o médico 
partam para uma viagem 
cheia de aventuras e sus-
pense.
A criação e direção é de 
Biah Carfig, e o elen-
co é composto por  
Mariana Sancar – Biah 
Carfig – Valéria Tosta – 

Vanessa Scorsoni – Fabri-
cio Bini – André Farias e 
Mateus Lobo.
O evento, que tem classifi-
cação etária livre e entrada 
franca, é uma realização 
do Governo do Estado, da 
APAA (Associação Pau-
lista dos Amigos da Arte) 
e da Prefeitura de Taubaté.
O Parque do Itaim  
fica na avenida São Pedro, 
2.000
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
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