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A GAzetA dos Municípios

Taubaté mantém
serviços básicos no

feriado de Aniversário 
da cidade

Oficinas culturais encerram 
o ano com certificados
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente no dia 4 de de-
zembro (segunda-feira) e 
no dia 5 (terça-feira) dia 
do aniversário de 372 anos 
da cidade.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva serão nor-
mais. Os PEVs (Pontos 
de Entrega Voluntária) 
funcionarão no sábado dia 
2 das 7h às 13h, segunda-
feira dia 4, das 7h às 17h 
e dia 5, terça-feira, estarão 
fechados. Os serviços es-
senciais à população não 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura 
promove diversas oficinas 
culturais gratuitas ao lon-
go do ano e, durante esta 
semana, dos dias 27 a 2 de 
dezembro está sendo rea-
lizado o encerramento de 
20 oficinas com a entrega 
de certificados para os alu-
nos.
Os alunos que tiveram 
75% de frequência nas 
aulas irão receber o certi-

serão interrompidos:
* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;

ficado constando o tempo 
de participação, enquanto 
os oficineiros também re-
ceberão certificados com 
a carga horária das aulas 
ministradas, o que contará 
pontos no próximo chama-
mento da Cultura.
Entre as modalidades ofe-
recidas estão: dança, dan-
ça educativa, dança tera-
pia, artesanato (decoupage 
e pet aplique), pintura em 
tecido, teatro, fanfarra e 
fotografia. Vários locais 

* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Mercado Municipal – dia 
2 das 6h às 14h, dia 3 das 
6h às 13h, dia 4 das 6h às 
17h e dia 5 das 6h às 13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

recebem as oficinas, como 
bibliotecas, CEU das Ar-
tes, Teatro Galpão, Recin-
to São Vito e Parque da 
Cidade.
O intuito do Departa-
mento de Cultura é que 
as mesmas modalidades 
continuem em 2018. “Será 
realizado um estudo para 
saber o que funcionou, e 
descobrir o que pode me-
lhorar no próximo ano”, 
comentou o diretor de 
Cultura, Alcemir Palma.
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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.
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.
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Moradores do Village 
das Flores ganharão 
praça e área de lazer

em Caçapava

Abertura do Natal dos 
Sonhos em Campos

do Jordão

Em breve, a cidade de 
Caçapava receberá uma 
nova praça e área de lazer. 
Desde o mês de agosto, a 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, segue com as obras 
de requalificação da Praça 
Nossa Senhora da Saúde, 
no bairro Village das Flo-
res.
A obra é um pedido antigo 
dos moradores, a previsão 

Numa festa emocionante 
começou a temporada de 
Natal em Campos do Jor-
dão e no próximo fim de 
semana tem mais!
Confira a programação: 
Programação Natal dos 
Sonhos em Campos do 
Jordão
Sábado, 2 de Dezembro

é que o espaço seja entre-
gue em fevereiro de 2018.
O projeto foi elaborado 
com a participação da co-
munidade, a praça está 
sendo construída na Rua 
Caetano Moreira, em uma 
área de 5705,81 m². A obra 
contempla a construção de 
academia ao ar livre, par-
quinho, pista de caminha-
da, palco, área de pergola-
do e pomar. A praça será 
pavimentada com blocos 

11h - O projeto social Res-
gate da Cidadania, Ação 
Jovem e Fanfarra da SEA, 
na Concha Acústica 
15h - Banda de Noéis - 
Banda: HNBB , nas Ruas 
do Capivari
17h30 - Banda de Noéis - 
Banda: HNBB, nas Ruas 
do Capivari 

intertravados e também 
terá áreas com grama. A 
iluminação será toda em 
LED, e os postes da rua 
receberão eficientização 
para economia de energia. 
As praças são espaços pú-
blicos de lazer, esporte e 
diversão, além de propor-
cionar a integração das 
famílias contribuem di-
retamente para a melhor 
qualidade de vida das pes-
soas. 

20h- Coral Adorart, na 
Concha Acústica
21h- Parada de Natal, av. 
Macedo Soares 
21h30- Banda de Noéis- 
Banda: HNBB
Domingo, 03 de Dezem-
bro
12h e 14h- Reginaldo Cor-
deiro, na Concha Acústica

Atletas de Caraguatatuba 
faturam três medalhas 

no Campeonato
Sul-Americano de
Canoagem Onda

Os canoístas de Caragua-
tatuba, Tafarel da Costa 
Soares, Fernando de Lima 
Barbosa e Denis Sander 
dos Santos, conquistaram 
duas medalhas de ouro 
e uma de prata no Cam-
peonato Sul-Americano 
de Kayaksurf, Waveski e 
Sharkpaddle (Canoagem 
Onda).  O campeonato 
ocorreu entre os dias 23 
e 26 de novembro, na ci-
dade de Mar Del Plata, na 
Argentina.   A competição 
reuniu aproximadamente 
100 atletas do Chile, Peru, 
Brasil e Argentina, nos 
três estilos.
Na terça-feira (28/11), os 
medalhistas foram recep-
cionados pelo secretário de 
Esportes, Edvaldo Ormin-
do, e pelo diretor de Recre-

ação, Rodrigo Tadeu dos 
Reis (Negreti), na secreta-
ria. Os três se destacaram 
na modalidade waveski 
(prancha mais grossa, com 
um assento, pequenas qui-
lhas e suporte para os pés e 
cinto de segurança).
Tafarel Soares sagrou-
se campeão na catego-
ria Sênior. O atleta Fer-
nando de Lima Barbosa 
venceu na Iniciantes e  
terminou em 4º lu-
gar na Sênior.  
Denis Sander dos Santos 
foi medalha de prata na 
Iniciantes. Eles são trei-
nados pelo técnico Felipe 
Dória Xus, de São José dos 
Campos, que ficou na 3ª 
posição na Sênior.
De acordo com Barbosa, a 
equipe irá se preparar para 

o Campeonato Mundial de 
2018, previsto para o final 
do semestre na região da 
Galícia, na Espanha. “Es-
tamos fazendo um projeto 
para disputar a competi-
ção na Espanha”, adianta.
Os atletas do município 
contaram com o apoio da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Esportes, e patrocínio 
da Pegoraro Imóveis e SOS 
Cão Clínica Veterinária.
A competição teve pro-
vas nas categorias Ini-
ciantes (atletas estre-
antes em competições  
internacionais); Open (ca-
tegoria aberta para todas 
as idades); Sênior (atletas 
com até 39 anos); Master 
(atletas entre 40 e 49 anos) 
e Grand Master (atletas 
com no mínimo 50 anos). 
Os participantes recebem 
notas dos jurados pela exe-
cução de manobras.
O Campeonato Sul-Ame-
ricano de Kayaksurf, Wa-
veski e Sharkpaddle foi or-
ganizado pela Asociación  
Marplatense de Kayak 
(AMK), com apoio do Ente  
Municipal de Turismo 
(EMTUR) de Mar del Pla-
ta.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 078/2017. Objeto: Aquisi-
ção de Veículo Tipo Furgão. Data da realização: 13/12/2017 às 14h00min 
- Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 079/2017. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Colchonete, Mesa e Ca-
deira de Plástico. Data da realização: 13/12/2017 às 09h00min - Início do 
credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.
potim.sp.gov.br.
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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)


