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Chamamento Público
Barracas para Natal

Iluminado 2017
em Tremembé

Famuta é campeã
mundial na categoria 

Banda Sinfônica

Chamamento público para 
interessados em participar 
com barracas de alimenta-

A Famuta (Fanfarra Muni-
cipal de Taubaté) conquis-
tou sua primeira medalha 
no mundial de bandas nos 
Estados Unidos, na tarde 
desta quarta-feira, dia 29. 
A Banda Sinfônica faturou 
o ouro inédito com a mar-
ca de 97 pontos, a maior 
nota da WAMSB (World 
Association of Marching 
Show) desde a criação do 
campeonato. Os brasilei-
ros superaram a Polônia 
que ficou em segundo e os 
Estados Unidos em tercei-
ro lugar. Esta é a primeira 
medalha mundial da Fa-
muta nesta categoria.
A World Band Cham-
pionships 2017 acontece 
em Palm Springs, Flórida 
(EUA). O evento é promo-
vido pela WAMSB (World 
Association of Marching 
Show) e vai até o dia 3 de 
dezembro. Os taubateanos 
buscam o bicampeonato 
e representam o Brasil na 
disputa com outros oito 
países: Estados Unidos, 
Alemanha, Polônia, Chi-

ção e bebida para o evento 
“Natal iluminado 2017”,
Interessados comparecer 

na, Colômbia, Venezuela, 
Nigéria e Inglaterra.
A competição é dividida 
nas categorias: Banda Sin-
fônica, Banda de Percus-
são, Banda Show e Parada 
Festiva. O país que tiver a 
maior média da soma das 
notas das categorias é sa-
grado campeão mundial 
geral, título conquistado 
pela Famuta na Dinamarca 
em 2015.
O espetáculo apresentado 
pela Famuta é “A Divina 
Comédia Brasileira” e tem 
12 minutos de duração. 
Com novos  figurinos, mú-
sica, dança e encenação, o 
espetáculo é baseado no 
romance italiano de Dante 
Alighieri. A apresentação 
traz as três fases, infer-
no, purgatório e paraíso, 
adaptadas para temas da 
realidade brasileira como 
corrupção, crimes e pre-
conceito.
A Fanfarra Municipal de 
Taubaté é formada por jo-
vens músicos e bailarinos 
com faixa etária entre 12 

na Secretaria de Turismo 
e Cultura até dia 01 de de-
zembro às 15h00.

e 28 anos.  Em mais de 
40 anos de história possui 
146 títulos regionais, oito 
nacionais, sete estaduais, 
um sul-americano, qua-
tro medalhas de ouro, um 
mundial na categoria per-
cussão, um mundial na ca-
tegoria banda especial, um 
Open Europa e um título 
mundial geral.
Agenda da Famuta nos 
EUA
Dia 30 – disputa na cate-
goria batalha de percussão 
no período da tarde
Dia 1º – primeira elimina-
tória da categoria Banda 
Show (quando o espetá-
culo “A Divina Comédia 
Brasileira” será apresen-
tado)
Dia 2 – final da categoria 
Banda Show
Dia 3 – encerramento com 
a competição de Parada 
Festiva
Os 130 componentes da 
Famuta saem no próximo 
sábado, dia 25 de novem-
bro, às 14h, do Sedes, para 
participar do

Prefeitura de Potim 
inaugura nesta sexta

a iluminação da
ponte nova

Acontece nesta sexta feira 
dia 01 de dezembro a inau-
guração da iluminação da 
Ponte “Ministro Roberto 
Cardoso Alves”, conhe-
cida com Ponte Nova. Há 
anos o local é alvo de re-

clamação dos munícipes 
que utilizam a vai princi-
palmente no período no-
turno.
A obra de iluminação da 
ponte teve início em 27 
de setembro e contempla a 

instalação de 12 braços de 
luz de LED com sensores 
ao custo de pouco mais de 
58 mil reais.
A inauguração acontece 
nesta sexta as 19h30. To-
dos são convidados.

Campos do Jordão
terá mais 96 unidades 

habitacionais

O prefeito Fred Guidoni 
esteve hoje com o secre-
tário de Estado da Habi-
tação, Rodrigo Garcia, 
que assinou a ordem de 
elaboração de projetos 
para empreendimentos de 
Habitação de Interesse So-
cial, pelo Programa Morar 
Bem, Viver Melhor.
Serão beneficiadas mais 
de 22,2 mil pessoas em 48 
cidades. São mais de R$ 
5 milhões investidos pela 
CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano, na execu-
ção dos projetos básicos, 
executivos e de aprova-
ções. O prazo de execução 
do convênio é de até 48 
meses, podendo ser pror-

rogado.
A autorização vai tornar 
realidade o sonho da casa 
própria para 96 famílias de 
Campos do Jordão.
São Paulo é o único esta-
do que destina 1% do que 
é arrecadado com o ICMS 
para a habitação. Desde 
2011 foram construídas 
140 mil unidades habita-
cionais no Estado e mais 
60 mil estão em constru-
ção ou conveniadas.
Em Campos do Jordão, 
as novas unidades serão 
construídas no Loteamen-
to Vila Elisabeth, na região 
do condomínio Céu Azul. 
A Prefeitura doou os lotes 
necessários e a CDHU fi-
cará responsável pela li-

citação, administração e 
supervisão das obras. As 
unidades atenderão pesso-
as de menor renda e mora-
dores em áreas de risco.
Os beneficiários serão es-
colhidos dentro dos cri-
térios sociais a serem es-
tabelecidos pela CDHU, 
quando a construção tiver 
início. “Esta é uma notí-
cia que muito nos alegra 
porque além de conseguir 
fazer moradias para quem 
precisa, ainda vamos gerar 
empregos na construção 
civil”, afirmou o prefeito 
Fred Guidoni.
Crédito da Foto: JMPe-
reira (Marcio/CDHU-SP) 
Repó r t e r - fo tog rá f i co 
(MTb 23182)



página 2 A GAzetA dos Municípios 01 de dezembro de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 01/12/2017
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medi-
cina, como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza 
inúmeros casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, 
como a hanseníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros ma-
les como doença de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, 
dengue, leishmaniose e febre amarela já foram erradicadas em vários 
países, mas aqui, a cada ano, cresce o número de novos casos. Essa 
não é apenas uma questão de saúde pública, mas também econômica. 
Os adultos portadores de algumas dessas moléstias ficam impedidos 
de trabalhar e prover o próprio sustento e de sua família, fazendo com 
que estejam na linha de pobreza. As crianças são prejudicadas em seu 
desenvolvimento físico e intelectual, perdendo anos de estudo que nem 
sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a falta de políticas 
sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo à indústria far-
macêutica em elaborar medicamentos para a população de baixa renda 
dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o apare-
cimento de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o 
chocolate. Além disso, a predisposição genética e as alterações hormo-
nais comum na adolescência e em momento de estresse é que são os 
principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido por-
que muitas pessoas tendem a consumir mais chocolates nos períodos 
em que estão tensas e ansiosas situações em que os hormônios ficam 
mais a flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com mui-
ta pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela 
tinha muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer 
algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gos-
tar de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também 
gosta de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar 
do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai 
achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando 
você.
***
Regras básicas da convivência
Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações
Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Operação fiscaliza 10 
bairros em Taubaté

Alunos fazem cantata 
no Parque do Itaim

em Taubaté

No último sábado, dia 
25 de novembro, a 
Prefeitura de Tauba-
té realizou vistorias em  
10 bairros da zona rural 
em uma nova operação de 
combate aos loteamentos 
clandestinos e irregulares.
A operação foi rea-
lizada pela Divisão  
de Fiscalização de Obras 
da Secretaria de Planeja-
mento e Guarda Munici-

Com o tema “O Primeiro 
Natal”, a apresentação dos 
alunos da Emef Professor 
Walther de Oliveira acon-
tece nesta sexta-feira, dia 
1º de dezembro, às 15h. 
Os 60 alunos do período 
integral, com idades entre 
6 e 11 anos, interpretarão 
nas janelas do casarão do 
parque quatro canções 
acompanhados pela Ca-

pal.  Foram percorridos 
122 quilômetros, passan-
do pela Chácara Ingrid, 
Chácara Dallas, Sitio São 
José, Barreiro, Chácara 
dos Ingleses, Morro Alto,  
Samambaia, Baraceia, Re-
gistro, Serrinha e Morro 
da Piloa. Os agentes rea-
lizaram o monitoramento 
de processos nestes locais 
e constaram que não há 
nenhuma obra em anda-

merata Zajdenbaum, da 
Escola Municipal de Artes 
Maestro Fêgo Camargo.
O repertório terá  
clássicos natalinos como: 
Proclamam Anjos Mil o 
Primeiro Natal, Sino de 
Belém, Então é Natal e 
Noite Feliz.
 Os estudantes também 
confeccionaram duran-
te as aulas de artes al-

mento.
Além de causar danos 
ambientes, os loteamen-
tos clandestinos não 
oferecem infraestrutu-
ra e causam sérios pro-
blemas urbanísticos. } 
Antes de comprar um lote, 
o interessado precisa ir até 
a prefeitura, na Secretaria 
de Planejamento, e obter 
informações sobre o imó-
vel que deseja adquirir.

guns dos enfeites nata-
linos que ornamentam 
o casarão do parque.  
O evento é aberto aos visi-
tantes do Parque do Itaim 
e terá a presença dos pais 
dos alunos, como uma 
confraternização pelo en-
cerramento do ano letivo.
O Parque do Itaim fica na 
Avenida São Pedro, 2000 
– Jardim América.
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Prefeitura de Taubaté 
assina contrato de

financiamento
internacional

Prefeitura de Caçapava
apoia 1° Torneio

Caçapavense Amador
de Tênis de Mesa

Servidores de Caraguatatuba 
participam do curso brigada 
de incêndio com Corpo de 

Bombeiros

A Prefeitura de Taubaté 
assina na próxima sexta-
feira, dia 1 de dezembro, 
em Brasília, o contrato de 
financiamento de US$ 60 
milhões com a Coopera-
ção Andina de Fomento 
(CAF). O contrato será 
assinado às 15h30 pelo 
prefeito Ortiz Junior, pelo 
diretor-representante do 
CAF no Brasil, Victor 
Rico Frontaura, e pela re-
presentante da Procurado-
ria Geral da Fazenda Na-
cional, Suely Dib.
A assinatura ocorre após 
a publicação na edição da 
última segunda-feira do 
Diário Oficial da União 
da concessão de garantias 
para o financiamento. A 
autorização por parte do 

Neste domingo (3), o Clu-
be Lotus Tênis de Mesa re-
alizará o 1°Torneio Caça-
pavense Amador de Tênis 
de Mesa na escola EMEF 
“Profª Daphne César Ghi-
della”, das 9h às 17h.
O torneio é aberto ao pú-

Nesta quarta-feira (29/11) 
funcionários públicos mu-
nicipais de diversas se-
cretarias participaram do 
curso sobre brigada de 
incêndio, ministrado pelo 
subtenente PM do Corpo 
de Bombeiro, Valter da 
Silva e com os sargen-
tos Sidomar Gonçalves 
de Oliveira e Adriano da 
Silva Marques. O treina-
mento integra as ativida-
des da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (SIPAT) da Pre-
feitura de Caraguatatuba.
O objetivo do treinamen-
to, com carga horária de 
8 horas, foi proporcionar 
conhecimentos gerais so-
bre como agir em caso de 
incêndio, utilizar extinto-
res e  sistema de hidrante, 
bomba de recalque e efe-
tuar os primeiros socorros.
Na parte da manhã, a ca-

governo federal foi assina-
da pelo ministro da Fazen-
da Henrique Meirelles.
Com a assinatura do con-
trato, a partir da próxima 
semana acontece a cole-
ta de documentos para 
a emissão das ordens de 
serviço para as obras, ava-
liadas em torno de R$ 100 
milhões para esta primei-
ra etapa. O financiamen-
to internacional integra o 
programa Acelera Tauba-
té, lançado oficialmente 
em 17 de novembro. O 
programa prevê um con-
junto de obras voltadas a 
setores como mobilidade 
urbana e meio ambiente, 
totalizando cerca de R$ 
427 milhões. Estão pre-
vistos o desenvolvimento 

blico e todos podem par-
ticipar (idade mínima 6 
anos). As inscrições de-
vem ser realizadas até às 
15h de sábado (2), através 
dos telefones (12) 99173-
8231 ou (12) 99116-0401.
O objetivo é incentivar 

pacitação ocorreu na Se-
cretaria de Educação, no 
Indaiá, onde foi vista a 
parte teórica do curso. 
Conceito de fogo, classes 
de incêndio, formas de 
propagação e métodos de 
extinção, ventilação natu-
ral e forçada, vazamento 
de gás e atendimento às 
vítimas foram alguns dos 
conteúdos abordados.
Na parte da tarde, ocorreu 
a prática, no Teatro Mario 
Covas, onde os partici-
pantes puderam aprender 
como conectar, desenrolar, 
lançar e abrir a mangueira 
de água e o hidrante, bem 
como utilizar os extintores 
de incêndio. Os servidores 
também puderam percor-
rer as instalações do tea-
tro e ver os dispositivos de 
alarme e proteção em caso 
de sinistro. O vigia da Se-
cretaria de Saúde, Danilo 

de novos sistemas viários, 
duplicação e alargamento 
de estradas, construção de 
viadutos, obras de pavi-
mentação, infraestrutura e 
contenção de enchentes, 
além da manutenção de 
áreas verdes e criação de 
parques lineares. A recu-
peração da malha viária 
municipal, por exemplo, 
vai envolver 141 quilôme-
tros de ruas e avenidas.
Em função do período 
chuvoso, as obras a serem 
priorizadas neste momen-
to serão as das bacias de 
contenção.
O detalhamento das prin-
cipais intervenções está 
disponível na internet pelo 
link https://www.acelera.
taubate.sp.gov.br/.

a prática esportiva, de-
senvolver o raciocínio e 
a coordenação motora. 
O torneio tem apoio da 
Prefeitura de Caçapava 
através das Secretarias de 
Cultura, Esportes e Lazer 
e Educação. Participe!

Valeriano dos Santos, que 
trabalha no Centro de Es-
pecialidades Médicas, con-
tou que esta foi a terceira 
vez que participou desse 
tipo de treinamento, mas 
a primeira de uma aula 
prática. “A reciclagem é 
importante. Aprendi que 
massagem cardíaca é mais 
eficaz quando não há ma-
nobras de ventilação, ou 
seja, a respiração boca-a
-boca. Também exercitei 
a forma correta de usar 
a mangueira de água e o 
extintor de fogo e de fazer 
vistoria nos equipamen-
tos”, disse. A funcionária 
do setor de Alimentação 
da Secretaria de Educação, 
Denise da Silva Saraiva, 
concorda com o colega. “O 
curso foi muito bom e útil 
e nos dá mais confiança 
para enfrentar uma situa-
ção adversa”, afirmou.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de Potim torna pública a abertura de licita-
ção na modalidade Tomada de Preços N°003/2017. Objeto: Contratação 
de empresa para retomada e execução de obra de Construção da Aca-
demia da Saúde, conforme Recurso Federal Repasse Fundo a Fundo nº 
65042855000/1110-03. Data da realização: 20/12/2017 – entrega dos en-
velopes até às 08:30hs no setor de protocolo, abertura da sessão às 09:00 
hs. Local da entrega dos envelopes e realização: Protocolo - Prefeitura 
Municipal, Praça Miguel Correa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratui-
tamente no site: www.potim.sp.gov.br. Erica Soler Santos Oliveira – Prefeita 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
308/2017 - O Município de Potim-SP, torna público a Dispensa de Licita-
ção nº 308/2017 para Aquisição de Medicamento para a Divisão de Saú-
de (Evorolino 10 MG) mandado de ordem judicial processo nº 10000078-
97.2017.826.0028 paciente Sebastião Lescura Camargo pelo valor total de 
R$10.633,50 (dez mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), 
nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. Potim, 20 de Novembro 
de 2017. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal
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“Cinema no Museu” 
leva filme de Mazzaropi 

para Quiririm

Prefeitura de Taubaté 
entrega reforma do

teatro da EMEIF Emílio 
Amadei BeringhsOficinas culturais são 

realizadas em
São Bento

Sabesp pede economia 
de água em Taubaté e 

Tremembé

Neste sábado, dia 2 de 
dezembro, às 14h, o Mu-
seu da Imigração Italiana 
de Quiririm exibe o filme  
“O Corintiano”, de Amá-
cio Mazzaropi , dentro do 
projeto “Cinema no Mu-
seu: A arte cinematográfi-
ca no espaço público”.  A 
entrada é franca e esta será 
a última edição da mostra, 

A Prefeitura de Taubaté 
assina na próxima sexta-
feira, dia 1 de dezembro, 
em Brasília, o contrato de 
financiamento de US$ 60 
milhões com a Coopera-
ção Andina de Fomento 
(CAF). O contrato será 
assinado às 15h30 pelo 
prefeito Ortiz Junior, pelo 
diretor-representante do 
CAF no Brasil, Victor 
Rico Frontaura, e pela re-
presentante da Procurado-
ria Geral da Fazenda Na-
cional, Suely Dib.
A assinatura ocorre após 
a publicação na edição da 
última segunda-feira do 
Diário Oficial da União 
da concessão de garantias 
para o financiamento. A 
autorização por parte do 

Nos dias 24 e 25 de no-
vembro, sexta-feira e 
sábado, a Ocupação 
de Arte e Literatura –  
Casarão Pintora Ade-
laide recebeu duas  
oficinas gratuitas da 
Poiesis – Oficinas Cul-
turais em parceria com 
a Diretoria de Cultu-
ra e Eventos, que foram  
ministradas pela cientista 

Furto de equipamentos 
elétricos impede a capta-
ção de água no rio Paraíba 
do Sul.
Um furto de cabos e equi-
pamentos elétricos uti-
lizados na captação de 
água no rio Paraíba do 
Sul está prejudicando o 
abastecimento das cidades 
de Taubaté e Tremembé,  
no Vale do Paraíba. O fur-
to impede que a água do 
rio seja bombeada para a 
estação de tratamento e 
depois encaminhada para 
os imóveis. A companhia 
trabalha no local para fa-
zer as substituições neces-
sárias e retomar a captação 
da água.
Por esse motivo, a Sabesp 

que retorna em fevereiro.
O evento é fruto de uma 
parceria, firmada em ou-
tubro deste ano, entre a 
Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Turismo e Cultura, com 
o Instituto Mazzaropi 
e o Museu Mazzaropi,  
que cederam os direi-
tos de exibição dos fil-

governo federal foi assina-
da pelo ministro da Fazen-
da Henrique Meirelles.
Com a assinatura do con-
trato, a partir da próxima 
semana acontece a cole-
ta de documentos para 
a emissão das ordens de 
serviço para as obras, ava-
liadas em torno de R$ 100 
milhões para esta primei-
ra etapa. O financiamen-
to internacional integra o 
programa Acelera Tauba-
té, lançado oficialmente 
em 17 de novembro. O 
programa prevê um con-
junto de obras voltadas a 
setores como mobilidade 
urbana e meio ambiente, 
totalizando cerca de R$ 
427 milhões. Estão pre-
vistos o desenvolvimento 

social Valdirene Gomes. 
Cada oficina contou com 
mais de 20 participantes. 
A primeira, da sexta-fei-
ra, o workshop “Tecendo 
Histórias” foi uma vi-
vência de bordado, que 
aconteceu das 9h às 18h, 
em que os aprendizes usa-
ram de suas lembranças 
para bordar memórias.  
No sábado, os participan-

pede que os moradores de 
Taubaté e Tremembé evi-
tem o desperdício e usem 
com muito controle a água 
armazenada nas caixas
-d’água.
A Sabesp informa ainda 
que no retorno do abaste-
cimento poderão ocorrer, 
de forma momentânea, 
alterações na qualidade da 
água. Casos de emergên-
cia devem ser informados 
pela Central de Atendi-
mento Telefônico pelos 
números 195 ou 0800 055 
0195, que atende 24 horas. 
A ligação é gratuita.
Confira algumas dicas de 
economia:
– Tome banhos mais cur-
tos;

mes.  O objetivo é  
levar entretenimento atra-
vés da sétima arte e apro-
ximar a comunidade às 
ações dos museus. 
O Museu da Imigra-
ção fica na Avenida Li-
bero Indiani, nº 550 no  
Distrito de Quiririm. O te-
lefone para informações é 
o 3686-4864.

de novos sistemas viários, 
duplicação e alargamento 
de estradas, construção de 
viadutos, obras de pavi-
mentação, infraestrutura e 
contenção de enchentes, 
além da manutenção de 
áreas verdes e criação de 
parques lineares. A recu-
peração da malha viária 
municipal, por exemplo, 
vai envolver 141 quilôme-
tros de ruas e avenidas.
Em função do período 
chuvoso, as obras a serem 
priorizadas neste momen-
to serão as das bacias de 
contenção.
O detalhamento das prin-
cipais intervenções está 
disponível na internet pelo 
link https://www.acelera.
taubate.sp.gov.br/.

tes puderam ampliar seu 
leque de conhecimento e 
vivenciar momentos de 
intervenção de leitura na 
oficina de Mediação de 
Leitura, que também acon-
teceu das 9h às 18h. 
Para 2018, a Diretoria de 
Cultura já está em contato 
com a Poiesis para trazer 
mais oficinas culturais ao 
nosso município.

– Deixe a torneira fechada 
enquanto escova os dentes 
ou faz a barba;
– Deixe para lavar o car-
ro em outra data – e evite 
usar a mangueira, prefira 
um balde com água;
– Lave a calçada ou o quin-
tal em outro dia e lembre-
se de usar uma vassoura e 
um balde com água, não a 
mangueira;
– Dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em outro 
dia ou use a lava-roupa e a 
lava-louça apenas quando 
elas estiverem na capaci-
dade máxima;
– Antes de lavar a louça, 
retire o excesso de comida 
com a esponja; deixe a tor-
neira fechada ao ensaboar.


