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A GAzetA dos Municípios

Médicos de Taubaté 
passam por treinamento 
para reforçar combate à 

tuberculose

Prefeitura firma TAC 
com estabelecimentos 

da avenida Itália

Médicos que atuam nos 
Pamos (Posto de Atendi-
mento Médico e Odontoló-
gico) de Taubaté passaram 
na manhã desta quarta-fei-
ra, dia 30 de agosto, por 
um treinamento com o ob-
jetivo de qualificar o diag-
nóstico de tuberculose no 
município.
O treinamento faz parte de 
uma série de estratégias 
da Secretaria de Saúde 
de Taubaté no combate à 

Representantes de bares e 
restaurantes localizados à 
avenida Itália formaliza-
ram na manhã desta quar-
ta-feira, dia 30 de agosto, 
a assinatura de um TAC 
(Termo de Ajuste de Con-
duta) com a Prefeitura de 
Taubaté. O documento se-
gue para assinatura do Mi-
nistério Público e visa nor-
matizar o uso de espaços 
públicos e o funcionamen-
to dos estabelecimentos de 
acordo com a legislação 
municipal.
Entre os compromissos 
assumidos pelos comer-
ciantes estão a redução 

doença. Além do diagnós-
tico, outras prioridades 
são o desenvolvimento 
de ações preventivas e de 
conscientização em áreas 
com maior concentração 
de casos, busca ativa de 
pacientes e monitoramen-
to do tratamento para re-
duzir o abandono.
Levantamento da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté  indica que foram 
notificados no município 

do volume excessivo do 
som mecânico ou de apre-
sentações musicais, bem 
como a liberação do es-
paço público para circu-
lação dos pedestres. Estes 
assuntos já são objeto de 
atenção da Lei 5.201/2016 
e do Decreto Municipal 
13.410/2014.
Em caso do descumpri-
mento do TAC, os proprie-
tários estarão sujeitos ao 
pagamento de uma multa 
no valor de 22 UFMTs 
(Unidade Fistal do Muni-
cípio de Taubaté) por in-
fração. O valor da UFMT 
é de R$ 183,82.

264 casos de tuberculose 
entre o início de 2015 e 
agosto deste ano, com 6 
mortes e 17 registros de 
abandono no tratamento.
A tuberculose é uma doen-
ça infecciosa e transmissí-
vel, causada pela bactéria 
Mycobacterium tubercu-
losis, que afeta priorita-
riamente os pulmões, mas 
pode atacar outros órgãos 
ou sistemas. A transmissão 
da doença ocorre quando 
um indivíduo, infectado, 
lança partículas no ar ao 
falar, espirrar ou tossir.
Para prevenir a tuberculo-
se, é necessário imunizar 
as crianças ao nascer, ou, 
no máximo, até 4 anos, 11 
meses e 29 dias com a va-
cina BCG. A vacina está 
disponível, gratuitamente, 
nas salas de vacinação das 
unidades de saúde.

A reunião desta quarta-
feira foi provocada após 
a constatação de irregula-
ridades por parte dos fis-
cais de órgãos técnicos da 
prefeitura, requisições de 
informação pelo Ministé-
rio Público e denúncias e 
reclamações de moradores 
do entorno do local.
Além dos proprietários 
dos estabelecimentos, par-
ticiparam da reunião repre-
sentantes das secretarias 
dos Negócios Jurídicos, 
Planejamento, Serviços 
Públicos, Meio Ambiente, 
Mobilidade Urbana e Se-
gurança Pública.

Projeto conscientiza 
crianças sobre

reciclagem em Pinda

FSS abre inscrições para 
curso de cozinheiro

básico em Pinda

Os alunos e professores da 
Escola Municipal Profes-
sor Paulo Freire estão de-
senvolvendo o Projeto de 
Responsabilidade Social: 
“O papel que transforma”. 
E uma das ações planeja-
das foi a oficina de papel 
que aconteceu nos dias 23 
e 25 de agosto.
Durante a oficina, os alu-
nos aprenderam a reuti-
lizar papel e papelão na 
criação de máscaras e es-
culturas. A partir dos mo-
delos apresentados, os alu-
nos desenvolveram novas 
peças.
O objetivo é conscienti-
zar as crianças sobre o uso 
excessivo do papel e a ne-
cessidade da utilização de 

O Fundo Social de Soli-
dariedade está com inscri-
ções abertas para o Curso 
Profissionalizante de Co-
zinheiro Básico, somente 
nesta quarta (30), quinta 
(31) e sexta-feira (1º), das 
8 às 17 horas. Inscrições e 
aulas são gratuitas.
Para realizar sua inscri-

maneira mais responsável 
e sustentável.
Para auxiliar as crianças, 
a escola convidou o ex
-aluno Thiago de Souza 
Campos, hoje artista plás-
tico pela Faculdade San-
ta Cecília, para ministrar 
momentos de magia e des-
contração. “Thiago estu-
dou aqui em nossa unida-
de entre os anos de 2000 e 
2005. Desde pequeno de-
monstrava habilidade com 
papel, ele fazia esculturas 
apenas com sulfite e cola. 
Hoje é um orgulho pesso-
al recebê-lo em nossa es-
cola”, afirma a professora 
Esther Alves da Silva.
O projeto também se pre-
ocupa com o descarte do 

ção, o interessado deve-
rá ser maior de 16 anos e 
apresentar comprovante 
de endereço de Pinda-
monhangaba, RG, CPF 
e carteira de trabalho.  
O principal requisito é não 
ter nenhum tipo de curso 
em cozinha. As inscrições 
deverão ser realizadas na 

papel, o que leva as turmas 
a recolherem diariamente 
os papéis que sobram du-
rante as atividades, com 
o objetivo de encaminhar 
para a reciclagem.
Entre as ações planejadas 
será desenvolvido este ano 
desfile de moda, feira de 
troca de livros e feira de 
troca de brinquedos pro-
duzidos com materiais re-
cicláveis.
“A animação com o proje-
to continua e é confirmada 
no rosto de cada criança 
preocupada com o meio 
ambiente. Eu gostaria de 
agradecer o Thiago, pela 
parceria com a nossa es-
cola”, acrescenta a gestora 
Fabíola Queiroz. 

sede do Fundo Social de 
Solidariedade, rua Depu-
tado Claro César, 53, cen-
tro.
O Curso Profissiona-
lizante de Cozinhei-
ro Básico terá início no  
dia 11 de setembro, com 
um total de 300 horas-au-
la.
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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.

Miscelânea

Curiosidades

A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas rou-
pas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios desta 
área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios de 
animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o co-
lesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) e 
diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria a 
dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que 
não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o infinito 
começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor existe... 
Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a tristeza, 
drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei torcendo 
por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.

Carreta da Gestão e
Inovação chega a Taubaté 

para oferecer cursos,
oficinas e palestra

gratuitas

Taubaté recebe, entre 28 
de agosto e 1º de setem-
bro, a Carreta da Gestão 
e Inovação. A iniciativa é 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Taubaté, o Par-
que Tecnológico de São 
José dos Campos e o Sis-
tema Athos.
Durante a semana,  a car-
reta estará estacionada 
em frente à  Praça Santa 
Terezinha e vai oferecer, 
gratuitamente, cursos, ofi-
cinas e palestras com du-
ração de duas horas nos 
períodos da tarde e noite.
O programa  vai aten-
der a comunidade, jo-
vens, empresários e 
empreendedores nas  
áreas de gestão e inova-
ção;  e foi desenvolvido 
por  empresas instaladas 
no Parque Tecnológico 
de São José dos Cam-
pos  e associadas ao TIC 
Vale ( Arranjo Produtivo 
Local de Tecnologia da 

Informação e Comunica-
ção). O objetivo é ofere-
cer sistemas e plataformas  
capazes de  melhorar a 
gestão pública para maior 
controle e economia na 
utilização de recursos pú-
blicos em áreas como: saú-
de, energia, meio ambien-
te, mobilidade, educação 
e planejamento urbano, 
entre outras.
As inscrições serão rece-
bidas somente via internet, 
pelo site http://carreta-
dagestão.com.br/agenda. 
Serão 13 turmas, com 28 
vagas por turma. A agenda 
contendo dias e horários 
também  estão disponíveis 
no site.
Serviço
Oficinas para a comunida-
de – 112 vagas (28 vagas 
por turma)
– Orçamento Doméstico
– Primeiro Emprego (des-
tinada aos jovens) –  2 tur-
mas

– Curso:  Conceitos Bási-
cos do Sistema de Gestão
Cursos do Sistema Athos – 
84 vagas
– Valorize seu cadastro 
para vender mais
– Como melhorar seu re-
sultado em vendas
– Gestão financeira para 
lucrar mais
Palestras a empresários e 
empreendedores – 84 va-
gas
– Credibilidade para ven-
der mais
– Lucro, o caminho do su-
cesso
– Big Brother Fiscal
Apoio: Governo do Estado 
de São Paulo, Prefeitura de 
Taubaté, Associação Co-
mercial e Industrial (ACI) 
de São José dos Campos, 
Elgin
Empresas participantes: 
Athos, Geopixel, Comp-
net, Vilage, Necto Sys-
tems, Real Connect e 
Imersão Visual
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Livro D- 24, FLS. nº 179, Termo nº 6626
Faço saber que pretendem se casar APARECIDO DONIZETI ALVES e MARIA 
AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO, apresentando os documentos necessários 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de São Paulo - SP, nascido em 31 de maio de 1955, de profissão co-
merciante, de estado civil viúvo, residente e domiciliado na Rua Juta Fabril, nº 
320, apto. 52, Paque Senhor do Bonfim, Taubaté/SP, Jardim Marieta, filho de 
APPARECIDO ALVES, falecido em São Paulo/SP na data de 2 de fevereiro de 
1972 e de APPARECIDA LOURENÇO ALVES, de 83 anos, nascida na data de 
16 de janeiro de 1934, residente e domiciliada em São Paulo/SP, natural de São 
Paulo/SP. Ela é natural de Guaratinguetá - SP, nascida em 11 de julho de 1970, de 
profissão funcionária pública, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua João Cabral de Melo Neto, nº 161, Campos do Conde II, nesta cidade, filha 
de BENEDITA DA CONCEIÇÃO, falecida em Guaratinguetá/SP na data de 9 
de abril de 2000. 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 179v, Termo nº 6627
Faço saber que pretendem se casar MAICON DOUGLAS SIQUEIRA MOR-
GADO e ANA CAROLINA MADONA COUTINHO, apresentando os docu-
mentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 2 de dezembro de 1991, de 
profissão porteiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Ciro 
Carlos O. Garcez, nº 105, Senhor do Bonfim, Taubaté/SP, filho de MILTON BE-
NEDITO MORGADO, de 47 anos, nascido na data de 27 de setembro de 1969 
e de ROSANA DE PAULA SIQUEIRA MORGADO, de 50 anos, nascida na 
data de 5 de março de 1967, residentes e domiciliados em Taubaté/SP, naturais 
de Taubaté/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 12 de maio 
de 1992, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Arcanjo Banhara, nº 410, Jardim Santana, nesta cidade, filha de JOSÉ 
FRANCISCO COUTINHO NETO, de 56 anos, nascido na data de 26 de novem-
bro de 1960, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/
SP e de FÁTIMA BEATRIZ MADONA COUTINHO, de 55 anos, nascida na 
data de 2 de agosto de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Taubaté/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 180, Termo nº 6628
Faço saber que pretendem se casar CLODOALDO DOS SANTOS MUNIZ e 
ANDRÉIA DOMINGUES, apresentando os documentos necessários exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 15 de dezembro de 1968, de profissão confeiteiro, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Nelson Ramon Couto, 
nº 349, Chácara das Rosas, nesta cidade, filho de JOEL DOS SANTOS MUNIZ, 
falecido em Taubaté/SP na data de 4 de setembro de 1980 e de MARIA BENE-
DITA CORRÊA MUNIZ, de 73 anos, nascida na data de 5 de abril de 1944, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 1 de dezembro de 1982, de profissão cerigrafista, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de OSVALDO DOMINGUES, de 70 anos, nascido na data de 30 de julho 
de 1947, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Redenção da Serra/
SP e de MARIA LUÍSA BAPTISTA DOMINGUES, de 63 anos, nascida na 
data de 21 de março de 1954, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural 
de Capivari/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.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Ajudante de eletricista
(temporária 10 dias)
Alinhador de Pneus
Auxiliar de Limpeza
(P/ Pessoa com Deficiên-
cia)
Auxiliar de Cozinha
Camareira de Hotel
Cozinheiro Geral para 
Hotel
Garçom

DOCUMENTOS NE-
CESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA 
DE TRABALHO -NÚ-
MERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodovi-
ária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUN-
CIONAMENTO: SE-
GUNDA A SEXTA-FEI-
RA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o 
interesse em cadastrar 
vagas abertas  entrar 
em contato pelo e-mail: 
taubatepatvagas@gmail.
com

Judocas de Pinda se
classificam para a Final

do Paulista

Os judocas da Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba (Semelp) participaram, 
no último sábado (26), do 
Campeonato Paulista de 
Judô, Fase Inter-Regio-
nal, das Classes Sub 15, 
Sub 18 e Adulto (Divisão 
Aspirantes) e Sênior (Di-
visão Especial), na cidade 
de Mogi das Cruzes. 
Estiveram presentes apro-
ximadamente 200 atle-
tas de várias cidades do 
Vale do Paraíba, Região 
de Mogi das Cruzes e do 
Grande ABC, e 21 dos ju-

docas que representaram a 
equipe de Pindamonhan-
gaba, 6 conquistaram va-
gas para a Final do Pau-
lista. Os atletas Samantha 
Alves (Sub 15); Matheus 
Nascimento e Nathan Lo-
pes (Sub 18); Anderson 
Siqueira, André Gustavo 
e Lucimara Rosa (Adul-
to), subiram ao pódio na 
Divisão Aspirantes. Já os 
judocas Verônica Salga-
do, Thaís Borges, Paulo 
Simões e Pablo Senna da 
Classe Sênior da Divisão 
Especial já estavam classi-
ficados por serem campe-

ões em suas categorias na 
Fase Regional do Campe-
onato Paulista, realizada 
em Santa Branca, no últi-
mo dia 6.
A próxima etapa do Cam-
peonato Paulista de Judô, 
que será a Fase Final das 
classes Sub 15, Sub 18 e 
Adulto (Divisão Aspiran-
tes) será no próximo dia 2 
de Setembro, na cidade de 
São Bernardo do Campo. 
Já a Fase Final da Classe 
Sênior da Divisão Espe-
cial será no Esporte Clube 
Pinheiros, em São Paulo, 
no dia 16 de setembro.

Ilhabela terá aumento nas 
escalas de cruzeiros para 

temporada 2017/2018 Prefeitura de Ilhabela realiza
encontro com moradores do

Núcleo de Regularização Cantagalo

Durante a temporada 
2017/2018 de cruzeiros 
marítimos o arquipélago 
irá receber 48 escalas de 
navios (25% a mais que na 
temporada anterior) com 
cerca de 95 mil visitantes 
em todo o período, movi-
mentando o comércio lo-
cal e girando a economia 
da cidade, afirma a Prefei-
tura de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e do 
Turismo.
Desde 2008 o número de 
escalas caiu considera-
velmente, de 167 (2008) 
para 39 (2016/2017). 
No mês de março o pre-
feito Márcio Tenório e 
o secretário da pasta,  
Ricardo Fazzini, participa-
ram da feira internacional 
Seatrade Cruise Global, 
referência mundial em 
cruzeiros, com o intuito 
de alavancar novamente o 
receptivo de Ilhabela. “As 
companhias trabalham 
com dois anos de ante-
cedência para decidirem 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Planejamento Urba-
no, Obras e Habitação, 
realizou na última sexta-
feira, 25, no paço muni-
cipal, uma reunião com 
moradores do Núcleo de 
Regularização Fundiária 
e Interesse Social Canta-
galo (localizado no bairro 
da Vila). Com o objetivo 
de expor aos munícipes o 
andamento do processo de 
regularização, funcioná-
rios apresentaram infor-
mações, projetos e próxi-
mas ações a serem feitas 
no local.
A reunião girou em torno 
também da necessidade de 
realocação de algumas fa-
mílias que vivem em áre-
as de risco ou em Área de 
Preservação Permanente 
(APP). Com o projeto ur-
banístico, esses moradores 
devem habitar espaços se-
guros e apropriados, onde 
serão construídas unidades 
habitacionais.
Danilo Flaminio, Raul 
Cordeiro e Ricardo Gomes 

as escalas dos roteiros, 
no momento estão traba-
lhando com a temporada 
2019/2020. Hoje, nossa 
cidade tem uma bela infra-
estrutura de receptivo com 
relação a profissionais e 
equipamentos (jipes, vans 
e barcos). Conseguimos 
aumentar o número de es-
calas para a próxima tem-
porada e esperamos que 
cresça cada vez mais”, 
disse Fazzini.
Para a efetivação do cres-
cimento de paradas dos 
navios na ilha, a Prefei-
tura realiza um traba-
lho de confiança com as 
companhias de cruzei-
ros no fortalecimento do  
mercado nacional de ma-
neira geral com diversas 
propostas, entre elas, uma 
melhor infraestrutura no 
píer da cidade. “Essa obra 
está sendo executada. O 
píer estará reformado para 
a próxima temporada e 
pronto para receber os na-
vios e os turistas que des-
cem da embarcação para 

(todos funcionários do De-
partamento de Habitação e 
Regularização Fundiária) 
foram os intermediadores 
do encontro, que contou 
com a presença do secre-
tário da pasta, Katzumi 
Hoyer, Tchumi. O secretá-
rio enfatiza que a parceria 
entre Prefeitura e morado-
res é fundamental para o 
andamento do projeto de 
regularização. “Apesar de 
alguns avanços, estamos 
todos trabalhando firme 
para oferecer aos cidadãos 
dignidade, conforto e bem 
estar. O andamento do 
processo de regularização 
é encaminhado com agili-
dade e baseado em muitos 
estudos, sendo alguns de-
les, realizados com o auxí-
lio dos próprios morado-
res que se autofiscalizam 
e nos mantém informados 
sobre a movimentação. 
Essa parceria é impres-
cindível para o sucesso do 
projeto”, explica.
Os munícipes presentes 
demonstraram esperança 
na proposta da Prefeitura 

conhecer a nossa Ilhabe-
la”, declarou Tenório.
O município conta hoje 
com 50 jipes, 16 vans e 
quatro empresas especiali-
zadas em mergulho.  Eles 
são os responsáveis por 
levar os turistas a passeios 
como as praias do Cur-
ral, Garapocaia (Pedra do 
Sino), Cachoeira da Toca, 
Museu Náutico, entre ou-
tros atrativos.
Muitos turistas preferem 
ficar próximos ao local do 
desembarque, na Vila, e  
aproveitam para conhe-
cer o centro histórico, 
desfrutar dos restauran-
tes e vão às compras 
nas lojas de artesanato.  
A praia do Saco da Capela 
também é muito frequen-
tada durante as escalas.
O Centro de Informações 
Turísticas, que fica em 
frente ao píer, na Vila, 
conta com profissionais 
preparados da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e do Turismo que 
realizam o receptivo.

e aproveitaram a oportu-
nidade para agradecer os 
avanços que já estão acon-
tecendo.
Atualmente, a área de Ha-
bitação do arquipélago 
está empenhada na regula-
rização dos 15 Núcleos de 
Regularização Fundiária e 
Interesse Social da cidade. 
Moradores de qualquer 
Núcleo que ainda não re-
alizaram o levantamento 
socioeconômico de sua 
família podem fazer o ca-
dastro no departamento, 
que fica dentro do paço 
municipal. Os documen-
tos necessários são: RG, 
Título de Eleitor, Carteira 
de Trabalho, Certidão de 
Nascimento ou de Casa-
mento, documento de pro-
priedade do terreno, IPTU 
(se tiver) e comprovante 
de endereço.
O paço municipal fica na 
rua Prefeito Mariano Pro-
cópio de Araújo Carvalho, 
número 86, no bairro do 
Perequê e, para esta ação, 
funciona em horário co-
mercial.
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Audiência pública
apresenta Plano

Plurianual em Taubaté

Euterpe comemora 192 
anos de espetáculos

em Pindamonhangaba

A Secretaria de Adminis-
tração e Finanças promove 
na próxima terça-feira, dia 
29 de agosto, uma audiên-
cia pública para a apresen-
tação do Plano Plurianual 
para os exercícios de 2018 
a 2021.
A audiência acontece na 
Escola Municipal do Tra-
balho – Jabuticabeiras, 
localizada na avenida Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, nº 1555, Vila Jabuti-

Em noite comemorativa a 
Corporação Musical Eu-
terpe marca mais um ano 
na longa história de apre-
sentações na cidade. A 
quase bicentenária banda 
recebeu excelente públi-
co no Teatro Galpão para 
comemorar o seu 192º ani-
versário.  
O evento realizado na úl-
tima sexta-feira foi aberto 
com a Orquestra de Cordas 
da Corporação Musical 
Euterpe. A apresentação 
foi regida pelo maestro 
Willians Jobair da Silva.
Em seguida foi a vez dos 
jovens do Projeto Apren-
diz CME subirem ao palco 
com a música Viva la Vida, 
da banda britânica Col-
dplay. O projeto que visa 
a formação de novos mú-

cabeiras. Durante o evento 
serão apresentadas as me-
tas para a prefeitura, IPMT 
(Instituto de Previdência 
do Município de Taubaté), 
Unitau (Universidade de 
Taubaté) e suas fundações.
O Plano Plurianual 
está previsto no arti-
go 165 da Constituição  
Federal e regulamentado 
pelo Decreto 2.829, de 
29 de outubro de 1998. 
Ele é um plano de mé-

sicos, para compor a Cor-
poração Musical Euterpe 
recebeu muitos aplausos 
com as apresentações.
A banda sinfônica da Cor-
poração Musical Euterpe 
fechou o espetáculo no 
palco do Teatro Galpão, 
sob a batuta do maestro 
Marcos Roberto de Souza.  
Tim Maia e Roberto Car-
los fizeram parte do reper-
tório, além de músicas pop 
internacionais.
Durante discurso de agra-
decimento o maestro Mar-
cos Roberto de Souza evi-
denciou a importância da 
corporação para cidade. 
“Em quase todos lugares 
importantes do município 
que forem citados, podem 
ter certeza que a Banda 
Euterpe já tocou. Afinal 

dio prazo, que estabelece  
as diretrizes, objetivos e 
metas a serem seguidos 
pelo Governo Federal, 
Estadual ou Municipal ao 
longo de um período de 
quatro anos.
O PPA 2014/2017 foi 
aprovado pela Câ-
mara de Taubaté e  
posteriormente sanciona-
do pelo prefeito na forma 
da lei 4.831, de 26 de de-
zembro de 2013.

são quase 200 anos de his-
tória”, comentou o maes-
tro.
Marcos Roberto também 
fez questão de comentar 
que mesmo em um mo-
mento muito difícil fi-
nanceiramente a Euterpe 
se manteve em funciona-
mento. “Com certeza este 
momento delicado da eco-
nomia que atravessa o país 
afetou também a Corpora-
ção. Não é a primeira crise 
que atinge a Banda, mas 
como nas outras vezes a 
nossa banda continuou 
sua formação”, ressaltou 
Marcos. Após o evento 
foi oferecido o tradicional 
“Parabéns” para “soprar 
as velas” dos 192 anos da 
Corporação Musical Eu-
terpe. 

Ezequiel conquista
Jogos Escolares de
Inverno de Taubaté

Após um intervalo de 10 
anos, a EMEFM Professor 
José Ezequiel de Souza 
conquistou na última sex-
ta-feira, dia 24 de agosto,  
o troféu dos Jogos Escola-
res de Inverno de Taubaté.
A unidade da rede munici-
pal, que não vencia desde 
a primeira edição da com-
petição em 2007, terminou 
com 140 pontos somados 

e ultrapassou a pontuação 
de instituições particulares 
e da rede estadual de ensi-
no.
A conquista da 10ª edição 
dos jogos foi consolidada 
após os títulos nas moda-
lidades femininas de tênis 
de mesa, handebol, vôlei 
de areia e atletismo. No 
atletismo também houve 
vitória dos homens.

Os Jogos Escolares de In-
verno, que aconteceram 
entre os dias 8 e 24 de 
agosto, incluíram nesta 
edição a participação dos 
alunos da “E.M.E.E.E.I.F. 
Madre Cecília” nas moda-
lidades de futsal, atletismo 
e damas.
 A próxima competição 
será os Jogos Escolares da 
Primavera, entre os dias 4 
e 22 de setembro, com a 
participação de cerca de 
3.200 alunos de 40 escolas 
(particular, estadual e mu-
nicipal) de Taubaté.
As competições acontece-
rão nas áreas esportivas da 
cidade e serão disputadas 
as seguintes modalidades: 
atletismo, damas, xadrez, 
tênis de mesa, handebol, 
basquete, futsal e vôlei. 
Para este ano também ha-
verá a inclusão da modali-
dade do vôlei de areia nas 
categorias masculino e fe-
minino.

Atletas da Ginástica
Artística de Pinda são

destaque do final de semana

As atletas da Semelp (Se-
cretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba) que repre-
sentam a Ginástica Artísti-
ca participaram, no último 
sábado (26) da III Etapa 
Pré-infantil e Infantil – 

Liga Intermunicipal de Gi-
nástica Artística feminina, 
em Bragança Paulista.
Na categoria infantil, a 
atleta Maria Beatriz Bar-
bosa se classificou em 2° 
lugar na trave, 2° lugar no 
salto sobre a mesa, 4º lu-

gar nas paralelas e 5° lugar 
no individual geral.
Já na categoria pré-infantil 
a atleta Maria Julia Basi-
lio conquistou o 1° lugar 
na trave, 2° lugar no sal-
to, nas paralelas e no in-
dividual geral. A Gabriela 
Abdo se classificou em 1° 
lugar nas modalidades de 
salto, trave, solo e no indi-
vidual. Já Eduarda Vitor se 
classificou em 4° lugar no 
salto e a atleta Annita Pain 
conquistou o 2° lugar na 
trave, 3° lugar no salto, 5° 
lugar nas paralelas e 3° no 
individual geral.
As alunas da Semelp se 
destacaram na competição 
e conquistaram o 1° lugar 
na classificação por equi-
pes, sendo que 10 equipes 
participaram do evento.

Secretários de Turismo da região discutem protocolo de 
intenções para formalizar Circuito Litoral Norte Paulista

Os secretários de Turismo 
das quatro cidades do Lito-
ral Norte, juntamente com 
representantes das pastas, 
se reuniram em Ubatuba na 
manhã desta segunda-feira, 
28, para acertar os últimos 
detalhes do documento que 
vai oficializar o Consórcio 
do Litoral Norte
Na ocasião, eles também pu-
deram avaliar um material 
audiovisual que está sendo 
produzido para divulgar a 
região como destino turísti-

co nas mídias e em feiras de 
turismo.
De acordo com os responsá-
veis pela produção do mate-
rial, o roteiro foi desenvolvi-
do em cima de um briefing 
feito entrando em contato 
com o governo das quatro 
cidades. O material consiste 
em um vídeo – chamada de 
um minuto, um vídeo mais 
longo de três minutos, ambos 
sobre o circuito, e um vídeo 
para cada cidade que com-
põem o consórcio. A referên-

cia de estratégia e formato 
utilizada no material foi ex-
traída das peças produzidas 
pelo Ministério do Turismo.
Foi reforçado pela equipe 
que o objetivo principal é fo-
mentar o turismo na região. 
Foram feitas várias conside-
rações pelos presentes, a fim 
de ajustar os últimos detalhes 
e finalizar o material que 
deve ser exibido na quinta-
feira, 31, quando os prefeitos 
das quatro cidades estarão 
reunidos com os secretários 

de Turismo, em Caraguatatu-
ba, para a assinatura do con-
sórcio.
“A grande jogada é a união 
de forças das quatro cidades 
do Litoral Norte, que é muito 
importante nesse momento. 
Teremos vínculo aos assun-
tos relativos ao turismo e, 
posteriormente, isso também 
pode ser inspiração para as 
demais secretarias dos muni-
cípios”, apontou o secretário 
de Turismo de Ubatuba, Luiz 
Bischof.


