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A GAzetA dos Municípios

Taubaté Veste Rosa 
Contra Câncer de 

mama

Taubaté programa
ADL para combate ao 

Aedes aegypti

Hidrojateamento é  usado 
na megaoperação de

limpeza de bocas-de-lobo
em Caraguatatuba

Prefeitura de Caçapava
e Repamix doam

suplementos para animais

Taubaté promove, a partir 
da próxima sexta-feira, dia 
6 de outubro, uma série de 
atividades nas unidades de 
saúde para marcar o “Ou-
tubro Rosa”.
A campanha “Taubaté Ves-
te Rosa” prevê atividades 
educativas como palestras 
e orientações, distribuição 
de material educativo, co-
leta de exame preventivo 
de câncer de colo de úte-
ro o “papanicolau” e exa-
me físico da mama para 
prevenção de câncer de 
mama.
Durante esse mês, uma ilu-
minação especial também 
será instalada no Cristo 
Redentor, Prédio da CTI, 
Palácio do Bom Conselho 
e na Secretaria de Saúde.
Entre os dias 6 e 28 de 
outubro, as unidades bási-
cas promoverão mutirões 

Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos) de Taubaté iniciam na 
próxima segunda-feira, 2 
de outubro, a ADL (Análi-
se de Densidade Larvária) 
para monitorar o índice 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti 
no município.
Para isto, seis equipes es-
tarão distribuídas nas seis 
áreas nas quais Taubaté 
foi dividida, com a meta 
de vistoria de 600 imó-
veis cada.  Durante a ADL 
são coletadas amostras em 
imóveis escolhidos aleato-
riamente em todas as regi-
ões da cidade.

Prosseguindo com a me-
gaoperação de limpeza de 
bocas-de-lobo, a Prefeitu-
ra de Caraguatatuba está 
utilizando um caminhão 
de hidrojateamento de alta 
pressão para melhor resul-
tado no desentupimento 
do sistema de drenagem 
da cidade.
A responsável pelos traba-
lhos é a Secretaria de Ser-
viços Públicos (Sesep) que 
até agora já limpou mais 
de 60 bocas-de-lobo, na 
Avenida Geraldo Noguei-
ra da Silva, nos bairros 
Aruan e Indaiá.
O hidrojateamento consis-
te na aplicação de um jato 
de água de alta pressão 
dentro de uma tubulação 
para limpá-la ou desobs-

A Prefeitura de Caçapava 
através do Fundo Social 
de Solidariedade em par-
ceria com a Repamix doou 
suplementos alimentares 
para os animais da ONG 

de coleta de preventivo, 
além de exames físicos 
de mama. As mulheres 
devem procurar antecipa-
damente suas unidades de 
referência para verificar o 
cronograma de atividades. 
Para participar da campa-
nha e a coleta de preven-
tivo, é preciso levar RG, 
CPF, cartões Sim e SUS.
Existem em Taubaté 
83.673 mulheres entre 25 
anos e 64 anos, faixa etá-
ria considerada vulnerá-
vel para a ocorrência de 
câncer de colo de útero. 
Considerando que o exa-
me de Papanicolau deve 
ser realizado a cada três 
anos, isso significa que 
27.891 mulheres deveriam 
ter realizado este proce-
dimento em 2016. No en-
tanto, foram realizados 
cerca de 13 mil exames. 

Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão.
O trabalho de contro-
le é realizado, normal-
mente, nos meses de ja-
neiro, julho e outubro.   
Em outubro do ano passa-
do a ADL foi de 0,3. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos. 
Acima do nível de 1,5 há 

truí-la. A alta velocidade 
da água gera uma pressão 
que destrói os objetos que 
estão impedindo o fluxo 
dentro de uma tubulação, 
sem danificá-la.
Na semana passada, cen-
tenas de pedras portugue-
sas foram encontradas 
dentro de uma das bo-
cas-de-lobo, obstruindo a  
drenagem de água. As pe-
dras foram encontradas 
por funcionários ligados à 
Sesep, durante a megaope-
ração de limpeza das tubu-
lações.
Os resíduos mais comuns 
encontrados nas bocas-de
-lobo são areia (arrastada 
para dentro da tubulação 
pela maré alta), resíduos 
verdes (folhas, galhos e 

Aconchego dos Bichos de 
Caçapava.
Os suplementos nutrem e 
fortalecem o sistema imu-
nológico, são indicados 
para animais com dificul-

Já em relação à mamogra-
fia, existem atualmente em 
Taubaté 30.626 mulheres 
entre 50 anos e 69 anos. 
Considerando que a ma-
mografia deve ser bianual, 
isso significa que 15.313 
mulheres deveriam fazer 
a mamografia de rastre-
amento no ano de 2016, 
mas foram realizados ape-
nas 5.870 exames.
A campanha do Mi-
nistério da Saúde, co-
nhecida por ” Outubro 
Rosa”, tem por objetivo  
fortalecer as recomenda-
ções para o rastreamento 
e o diagnóstico precoce do 
câncer de mama e desmis-
tificar conceitos em rela-
ção à doença.
A campanha “Taubaté 
Veste Rosa” conta com as 
parcerias da Secretaria de 
Saúde, SPX e Milclean.

risco de epidemia.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
De janeiro até agosto des-
te ano, Taubaté registrou 
56 casos de dengue con-
tra 3.295 casos no mesmo 
período do ano passado. 
O município não tem ne-
nhum caso de zika em 
2017. Até o momento fo-
ram confirmados 5 casos 
de chikungunya.

grama) e lixo como papéis, 
sacos plásticos, canudos, 
fraldas descartáveis, gar-
rafas pet, garrafas de vidro, 
entre outros. Há mais de 
10 anos as bocas-de-lobo 
da cidade não passam por 
um processo de limpeza 
como o que está sendo re-
alizado esse ano.
Ação preventiva
O objetivo da megaope-
ração é de melhorar o 
escoamento das águas, 
evitando enchentes e 
alagamentos no perío-
do de fortes chuvas que  
ocorrem nos meses de ve-
rão. Os trabalhos iniciam 
simultaneamente à ação de 
limpeza e desassoreamen-
to de valas, córregos e rios 
em toda a cidade.

dades para se alimentar e 
no período de amamenta-
ção.
As outras ONGs da cidade 
também serão beneficia-
das.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 191, Termo nº 6650
Faço saber que pretendem se casar RICHARD FLITER e GABRIELA SILVA 
JUNQUEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo 
- SP, nascido em 1 de janeiro de 1987, de profissão empresário, de estado ci-
vil solteiro, residente e domiciliado na Alameda Itapecuru, nº 214, Bl. 1, Apto. 
152, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville., Barueri/SP, filho de 
SERGIO FLITER, nacionalidade brasileira, de 65 anos, natural de Santos/SP, 
nascido na data de 21 de janeiro de 1952 e de WONIA MAHALEM FLITER, 
nacionalidade brasileira, de 59 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data 
de 16 de dezembro de 1957, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/
SP. Ela é natural de Itajubá - MG, nascida em 1 de junho de 1985, de profissão 
nutricionista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Travessa dos 
Rubis, nº 90, Eldorado, nesta cidade, filha de ENIO CARLOS JUNQUEIRA, de 
61 anos, natural de Carmo do Rio Claro/MG, nascido na data de 21 de janeiro 
de 1956 e de DELCLE APARECIDA SILVA JUNQUEIRA, de 59 anos, natural 
de São Gonçalo do Sapucaí/MG, nascida na data de 7 de setembro de 1958, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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 191, Termo nº 6651
Faço saber que pretendem se casar VITOR GUIMARÃES DE CARVALHO 
e PALOMA DA SILVA NORONHA, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Taubaté - SP, nascido em 31 de dezembro de 1997, de profissão 
pizzaiolo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida General 
Gabriel R. da Fonseca, nº 813, Padre Eterno, nesta cidade, filho de BENEDITO 
JOSÉ DE CARVALHO, falecido em Tremembé/SP na data de 28 de julho de 
2014 e de SILVIA HELENA GUIMARÃES, de 49 anos, nascida na data de 1 de 
junho de 1968, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. 
Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 13 de dezembro de 1998, 
de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de GILMAR NORONHA, de 54 anos, nascido na 
data de 28 de abril de 1963, residente e domiciliado Pindamonhangaba/SP, natu-
ral de Piquete/SP e de KATIA CILENE DA SILVA MAGALHÃES, de 43 anos, 
nascida na data de 30 de setembro de 1974, residente e domiciliada Taubaté/
SP, natural de Pindamonhangaba/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 192, Termo nº 6652
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL FRANCISCO e GRAZIELE APA-
RECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Taubaté - SP, nascido em 5 de março de 1991, de profissão eletricista, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de SELMA ROSA FRANCISCO, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nasci-
da na data de 5 de janeiro de 1971, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é 
natural de Taubaté - SP, nascida em 26 de agosto de 1990, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Jose Ferreira, nº 165, Chá-
cara das Rosas, nesta cidade, filha de JOSÉ ISAC DOS SANTOS, de 50 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 14 de julho de 1967 e de CLAUDI-
NEIA DOS SANTOS, de 46 anos, natural de São José do Barreiro/SP, nascida na 
data de 28 de maio de 1971, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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 192, Termo nº 6653
Faço saber que pretendem se casar DIOGO DE NOVAES ABREU SANTOS e 
SHEILA PEREIRA DE AZEVEDO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé - SP, nascido em 10 de setembro de 1981, de profissão 
metalúrgico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Bene-
dito Marcilio, nº 40, dos Guedes, nesta cidade, filho de ANTONIO DE ABREU 
SANTOS FILHO, falecido em Tremembé/SP na data de 20 de abril de 1983 e 
de NOEMÍ INACIA DE NOVAES ABREU SANTOS, de 59 anos, nascida na 
data de 10 de novembro de 1957, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural 
de Santos/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 23 de dezem-
bro de 1987, de profissão cabeleireira, de estado civil divorciada, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ VIRGILIO DE 
AZEVEDO, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 8 de dezembro de 
1990 e de MARIA DE LOURDES PEREIRA, de 63 anos, nascida na data de 17 
de outubro de 1953, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, natural 
de Itaverava/MG. 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. 

RELAÇÃO DE VAGAS
BALCÃO DE EMPREGOS

DE TAUBATÉ

PADEIRO CONFEITEIRO
CAIXA – P.C.D.
REPRESENTANTE CO-
MERCIAL
ARTE FINALISTA
ASSISTENTE DE MER-
CHANDISING – COM 
EXP. EM CAMPANHA DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL
MOTORISTA DE CAMI-
NHÃO – COM MOOP
AJUDANTE DE COZINHA
CARPINTEIRO
SUPERVISOR DE HOTEL
VENDEDOR – RAMO DE 
MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO
AUXILIAR DE DENTISTA 
– COM CURSO COMPLE-
TO
SERRALHEIRO – COM 
EXPERIÊNCIA
OPERADORA DE TELE-
MARKETING – COM EXP. 
EM VENDAS
IMPRESSOR FLEXOGRÁ-
FICO – COM EXPERIÊN-
CIA
ANALISTA FISCAL – 
COM EXPERIÊNCIA
ESTÁGIO EM TÉC. DE 
SEGURANÇA DO TRA-
BALHO –
AUXILIAR DE APOIO AD-
MINISTRATIVO – P.C.D.
AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO – COM EXP. 
NO RAMO DE CONSTRU-
ÇÃO CIVÍL
OPERADORA DE TELE-
MARKETING
COZINHEIRO(A) CO-
MERCIAL
ESTÁGIO EM MECATRÔ-
NICA –
ACABADOR DE MÁR-
MORE – COM URGÊNCIA
AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM
MECÂNICO DE AUTOS – 
URGENTE
COZINHEIRA COMER-
CIAL – COM EXP. NA 
FUNÇÃO
FARMACÊUTICO – UR-
GENTE
VENDEDOR EXTERNO – 
COM C.N.H.
MARCENEIRO

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA CADAS-
TRO
* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE 
ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABA-
LHO

ENDEREÇO DO BALCÃO 
DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária 
Velha
Horário de atendimento ao 
público: segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 15h
Horário para emissão de 
Carteira de Trabalho: segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
12h
– Telefone: 3621-6043 ou 
3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@
gmail.com

Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farma-
cêutico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar 
com ânsias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma 
receita de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi 
misturado com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da 
Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris 
de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor 
oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava 
entre os ingredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. 
Dois anos depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce 
e menos gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao 
Brasil em 1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-
Cola são vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamen-
te. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de 
sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que 
a gente sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam 
mais nítidos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa 
respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os 
batimentos cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o 
sonho se assemelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os so-
nhos com situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos 
problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madruga-
da, completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, 
uma viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem 
pra ele descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um 
caminhão capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e 
o homem aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com 
a mulher perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com 
as forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera 
libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de 
um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um ir-
mão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
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