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A GAzetA dos Municípios

Campos do Jordão
discute Saúde da Mulher 

no dia 10 de março

Ubatuba tem programação
especial no Dia

Internacional da Mulher

Pindamonhangaba terá 
uma Central Municipal de 

Conselhos

Um evento voltado à dis-
cussão da saúde da mu-
lher acontece no dia 10 
de Março, em Campos do 
Jordão. A Plenária Muni-
cipal de Saúde da Mulher 
terá início às 13h, no an-
fiteatro do Complexo Mu-
nicipal de Saúde e é aberta 
ao público.

Com o tema “elas fazem a 
diferença”, o Fundo Social 
de Solidariedade da Pre-
feitura de Ubatuba promo-
ve uma programação espe-
cial comemorativa ao Dia 
Internacional da Mulher 
na próxima quarta-feira, 
dia 8 de março.
A ação, coordenada pela 
primeira dama San-
dra Sato, conta com di-
versas atividades, que 
abrangem cuidados 
com a saúde da mulher,  
atividades esportivas e va-
lorização da beleza – todas 
elas gratuitas e direciona-
das a mulheres de todas as 
idades.
“Organizamos o evento 
com muito carinho para 
valorizar todas as mu-

Os conselhos municipais 
de Pindamonhangaba po-
dem contar agora com um 
novo local de atendimen-
to: a Central Municipal de 
Conselhos, na Av. Albu-
querque Lins, 138 (fundo 
do PAT, antiga incubadora 
de empresas).
A Central vai atender, au-
xiliar e assessorar os con-
selhos, oferecendo mais 
suporte administrativo 
para o desenvolvimento 
dos trabalhos. Além dis-
so, o prédio está sendo 
adequado para oferecer 
melhores ambiente e in-
fraestrutura, com sala ad-

Palestras, depoimentos e 
propostas serão feitas du-
rante todo o dia na Plená-
ria. Por fim, haverá uma 
eleição e indicação das 
propostas e delegados para 
a etapa regional que deve-
rá acontecer ainda no mês 
de Março. 
Esta é a primeira vez que 

lheres de Ubatuba. Cada 
uma tem sua devida im-
portância em seu local de 
atuação, seja no lar, no 
trabalho, na sociedade e 
na política. Todas são ver-
dadeiras guerreiras, inde-
pendente de etnia, classe 
social e gênero. É isso que 
o Governo Sato também 
reconhece”, destacou San-
dra Sato.
O evento conta com o en-
volvimento de várias Se-
cretarias e têm o apoio de 
colaboradores do municí-
pio.
Confira a programação:
Calçadão
*10h às 14h – Cuidados 
da saúde da mulher (medi-
ção de glicemia e pressão 
arterial, índice de massa 

ministrativa, sala de reu-
niões e amplo espaço para 
acolher os Conselhos.
“O espaço é amplo, será 
necessário algumas ade-
quações, mas acredito va-
mos conseguir superar as 
expectativas e dar um óti-
mo suporte para os conse-
lhos e entidades da cidade 
ajudando a desenvolver 
grandes trabalhos e pro-
jetos para a população”, 
disse o responsável pelo 
projeto, Rodrigo Godoi.
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Vieira Domin-
gues, acredita que este es-

Campos do Jordão reali-
za um fórum de discussão 
sobre a saúde da mulher. 
Se aprovadas no plená-
rio regional, as propostas 
jordanenses podem ser 
encaminhadas à Brasília 
e construir novas políticas 
públicas para a saúde da 
mulher.

corporal e orientação ali-
mentar com nutricionista)
Tubão
*14h às 18h – Atividades 
esportivas:
– 14h – voleibol adaptado 
(professoras x alunas da 
M.I.)
– 15h Zumba
– 16h Alongamento
-16h30 Jê Academia
– 17h Sorteios e brincadei-
ras
*14 às 20h – Atendimento 
de Beleza – corte, maquia-
gem e sobrancelha
18h30 – Aula de Dança – 
Profª Dani Lacerda
20h – Saúde da Mulher – 
Palestra com Enf. Evelin 
Lourenço
21h – Encerramento das 
Atividades

paço beneficiará o trabalho 
dos conselhos. “O nosso 
objetivo é auxiliar e fazer 
com que os conselhos te-
nham o seu espaço e pos-
sam atender as demandas 
da população, trabalhando 
em prol da cidade”, expli-
cou.
O horário de atendimento 
da Central Municipal de 
Conselhos é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12h 
e das 13h às 17h. Mais 
informações podem ser 
obtidas no 3643-1518, ra-
mal 7220, ou pelo e-mail 
c.conselhos@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

Servidores de Taubaté 
participam de curso de 
sistemas inteligentes

Trinta servidores da Pre-
feitura de Taubaté irão 
participar a partir do dia 6 
de fevereiro, do curso so-
bre Sistemas Inteligentes, 
ministrado pela Polícia 
Militar no Comando de 
Policiamento do Interior 

em São José dos Campos.
Serão três dias de trei-
namento, em que  
18 agentes da Guarda Ci-
vil Municipal e 12 agen-
tes de trânsito, das 9h às 
17h, receberão instru-
ções para implantar em 

Taubaté um sistema em 
que ligações para o 190 
serão direcionadas para o  
COI (Centro de Operações 
Integradas), quando a na-
tureza da ocorrência esti-
ver relacionada as ques-
tões municipais.
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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.

Curiosidades

Pelo dia em que você nasceu, o que você é?
Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a) 
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador (a

Humor

Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gos-
taria de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... 
Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo?
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Adminis-
tração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, escrevi 
cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia, falo corretamente 
cinco idiomas, entre eles o latim e o mandarim e agora quero aprender um jeito de 
arrumar um emprego.
***
Príncipe encantado: loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente companhei-
ro, dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura 
viúva rica e ingênua, para fins matrimoniais. Tratar com Severino Barba de Bode, 
na barraca 21, no acampamento do DERSA.
***
Alugo uma árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade, 
por um preço super especial: 100 reais por mês. Observação: Alugamos apenas no 
período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens 

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa convivência está 
na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de desvirtuar completa-
mente um simples comentário. Mesmo quando você está com a razão, pode colocar 
tudo a perder, com uma expressão mal usada. O conteúdo da conversa é imediata-
mente posto de lado porque aquele que se sente ofendido quer se defender e assim 
acabamos metidos em uma briga sem nenhuma razão.
***
Ninguém consegue viver sozinho. Ter amigos e companhia é muito importante para 
qualquer pessoa. Mesmo quem é mais retraído ou individualista precisa comparti-
lhar certos momentos da sua vida. Não é só nas horas difíceis que precisamos de 
um ombro amigo para nos apoiar e acolher nossa dor. Também nas horas de alegria 
é preciso ter alguém com quem comemorar as vitórias. É muito triste curtir sozinho 
um sucesso, sem ninguém que nos aplauda nem erga um brinde às nossas conquis-
tas. Antes de declarar para todos que não precisa de ninguém, reflita com calma 
sobre o assunto.
***
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de marcas, não arrisca 
vestir uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente 
quem não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não ar-
risca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos 
uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos.

Pensamentos, provérbios e citações

Não sou suficiente jovem para saber tudo.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força.
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito.
Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.

MISCELÂNEA Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 118, Termo nº 6504
Faço saber que pretendem se casar DIEGO VINICIUS AGGEU RICARDO e 
TALITA ROBERTA DA SILVA LOPES, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 27 de abril de 1995, de profissão 
açougueiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Benedito de 
Paula, nº 558, Jardim Santana, nesta cidade, filho de ITAMAR EDSON AGGEU 
RICARDO, de 48 anos, nascido na data de 23 de setembro de 1968, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de JESEANE CAR-
MES MARTIS, de 43 anos, nascida na data de 10 de julho de 1973, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Porto Seguro/BA. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 30 de outubro de 1993, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
LUIZ CARLOS BARBOSA LOPES, de 45 anos, nascido na data de 9 de agosto 
de 1971 e de ADRIANA ALVES DA SILVA LOPES, de 45 anos, nascida na 
data de 30 de julho de 1971, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP, 
naturais de 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 118, Termo nº 6505
Faço saber que pretendem se casar JOÃO FERREIRA JUNIOR e CACILDA 
DE OLIVEIRA, 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 2 de agosto de 1960, de profissão policial civil aposentado, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da con-
traente, filho de JOÃO FERREIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 31 de 
janeiro de 1984 e de ANÉSIA BATISTA FERREIRA, de 83 anos, nascida na 
data de 25 de dezembro de 1933, residente e domiciliada em Tremembé/SP, na-
tural de Silvanópolis/MG. Ela é natural de Formosa do Oeste - PR, nascida em 
28 de janeiro de 1972, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 591, Jardim Santana, nesta cidade, 
filha de DORIVAL BATISTA DE OLIVEIRA, de 79 anos, nascido na data de 
26 de fevereiro de 1938, residente e domiciliado em Foz do Iguaçu/PR, natural 
de Assis/SP e de ISOLINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, de 78 anos, nascida 
na data de 8 de julho de 1938, residente e domiciliada em Glória de Dourados/
MS, natural de Rosália/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.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE SUSHIMAN
AUXILIAR DE APOIO ADMINS-
TRATIVO – P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – P.C.D.
ESTÁGIO EM MARKETING
INSTALADOR DE ALARME RESI-
DENCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
MANICURE
MECANICO DE MAQUINA INDUS-
TRIAL
PADEIRO
PASSADEIRA
PROFESSOR DE TEATRO
REPRESENTANTE COMERCIAL
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
VENDEDOR EXTERNO
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.
 
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.
br

Deputado Estadual
preside audiência pública 

sobre saneamento
básico e balneabilidade 
das praias em Ilhabela

Na quarta-feira, 8, às 10h, 
acontece no auditório do 
Paço Municipal de Ilhabe-
la, audiência pública sobre 
saneamento básico e bal-
neabilidade das praias do 
arquipélago. A reunião foi 
solicitada pelo deputado 
estadual Roberto Tripoli, 
por meio da Comissão de 

Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.
O encontro será presidi-
do pelo deputado Roberto 
Tripoli e terá participação 
de representantes da Se-
cretaria de Recursos Hí-
dricos, incluindo a Coor-

denadoria de Saneamento; 
Sabesp (Diretoria de Siste-
mas Regionais e a Regio-
nal do Litoral Norte); Se-
cretaria Estadual do Meio 
Ambiente; Cetesb; Fun-
dação Florestal; Ministé-
rio Público; Prefeitura de 
Ilhabela e sociedade civil 
organizada.
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Prefeito de Caraguá recebe
membros da Secretaria
Executiva do CBH-LN

Acessa SP Começa a funcionar 
no Bairro de Piedade

em Caçapava

APAE de Caraguatatuba é 
invadida pela segunda vez

Cronograma 2017 Projeto 
Montanh’arte em

Santo Antônio do Pinhal

O prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior, acom-
panhado do secretário de 
Meio Ambiente, Marcel 
Luiz Giorgeti, recebeu os 
membros da Secretaria 
Executiva do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do 
Litoral Norte (CBH-LN).
 Na pauta da reunião, as 
ações e projetos em an-
damento na cidade, bem 
com a liberação de recur-
sos para 2017. As quatro 
cidades têm a disponibili-
dade de pelo menos R$ 2,9 
milhões em recursos do 
Fehidro (Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos) e 

O posto do Acessa SP do 
bairro de Piedade, reto-
mou seus trabalhos nesta 
quinta-feira, 02 de março. 
Para utilizar o serviço de 
acesso gratuito a internet, 
basta ir ao local munido de 
RG.
Acessa São Paulo é o pro-
grama de inclusão digital 
do Governo do Estado 
de São Paulo. Criado em 
julho de 2000, o Progra-
ma oferece para a popu-
lação do Estado o acesso 
às novas tecnologias da 

A APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais) de Caraguatatuba 
foi invadida pela segunda 
vez neste ano, desta vez no 
último sábado (04/03), por 
volta das 12h35.
 De acordo com a presi-
dente da entidade, Sônia 
Maria Vitor, desta vez a 
entidade estava mais pre-
parada. “Um dia antes do 
acontecido (sexta-feira) 
foi colocado grades e sis-
tema de monitoramento no 
local, o que inibiu a ação 
dos criminosos. Eles en-
traram pela cozinha, leva-
ram gêneros alimentícios 
e fizeram uma desordem. 
Sujaram toalhas e até uri-
naram no chão, uma cena 
triste e deplorável”, co-

aguarda os projetos muni-
cipais.
 Do CBH-LN estavam 
presentes o secretário exe-
cutivo da entidade, Fábio 
Luciano Pincinato, e o as-
sistente da Secretaria Exe-
cutiva, Márcio Santos.
 O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, des-
tacou a importância do 
Comitê de Bacias na ajuda 
aos municípios para im-
plantação de projetos que 
tratam de meio ambiente. 
Ele pediu o encaminha-
mento de projetos ligados 
aos sistemas de drenagem 
na cidade.

informação e comunica-
ção (TIC’s), em especial 
à internet, contribuindo 
para o desenvolvimento 
social, cultural, intelectu-
al e econômico dos cida-
dãos paulistas. Para atingir 
seus objetivos, o Programa 
Acessa São Paulo abre e 
mantém espaços públicos 
com computadores para 
acesso gratuito e livre à in-
ternet. Os Pontos do Aces-
sa Sp em Caçapava são:
PIEDADE - Praça Luiz 
Galdino, 150. Horário de 

menta a presidente.
 Ainda segundo Sônia Ma-
ria, na primeira invasão o 
estrago foi maior. Os cri-
minosos levaram uma te-
levisão, notebooks, celula-
res, máquinas fotográficas, 
além de jogos e uniformes 
utilizados pelos alunos. 
Alguns dos furtos foram 
recuperados pela Polícia 
Militar.
 “O que mais me deixa 
indignada é a falta de co-
ração e consciência so-
cial destas pessoas, pois 
a APAE é uma entidade 
beneficente, sem fins lu-
crativos. Qualquer dano 
ao patrimônio somos nós 
funcionários e voluntá-
rios que arcamos com as 
despesas. Além de volun-

 Eleição
A entidade realizará a 
eleição dos 12 repre-
sentantes titulares e su-
plentes do segmento  
sociedade civil, que irão 
compor a Gestão 2017-
2019, no dia 10 de março 
(sexta-feira). A eleição 
será realizada na EMEF 
Professora Adolfina Leo-
nor Soares dos Santos, no 
bairro do Sumaré, a partir 
das 18h.
 Já a eleição para o novo 
presidente da entidade 
será realizada dia 24 de 
março, às 9h30, na cidade 
de Ubatuba.

funcionamento: das 8h30 
às 12h e das 13h30 às 
16h30 (de segunda a sexta-
feira). CENTRO - Ladeira 
São José, nº 90. Anexo ao 
PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador).
Horário de funcionamen-
to: das 8h30 às 12h e das 
13h30 às 16h30 (de segun-
da a sexta-feira).
Lembrando que menores 
de 15 anos, só é permiti-
do a utilização dos equi-
pamentos acompanhados 
dos pais.

tária e presidente desta as-
sociação, tenho um filho 
na casa, atendemos a 137 
alunos e precisamos sim 
de ajuda e apoio para dar-
mos melhor assistência a 
nossos alunos”, finaliza a 
presidente.
 A Secretaria de Desenvol-
vimento Social e o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Caraguatatuba se co-
locaram a disposição para 
ajudar a entidade. Tam-
bém foi solicitada uma 
ronda pelo local por parte 
do Departamento de Vi-
gilância Patrimonial e da 
Polícia Militar.  Serviço: 
A APAE de Caraguatatuba 
esta localizada na Avenida 
Bahia, nº 633, Indaiá. Te-
lefone: (12) 3883-2743.

Saci Pererê é destaque na 
programação de março 

do Sítio do Picapau
Amarelo em Taubaté

O Sítio do Picapau Ama-
relo tem o Saci como uma 
das principais figuras de 
destaque na programa-
ção do mês de março, em 
Taubaté. O local apresenta 
peça teatral do persona-
gem, uma exposição tem-
porária do garoto de uma 
perna só, além de ativida-
de ligada ao escritor Mon-

teiro Lobato.
Em comemoração aos 
150 anos da turma do Sí-
tio, Narizinho e Emília 
querem saber como pegar 
um Saci. Jeca Tatu grande 
contador de estória, ensina 
as meninas. O interesse é 
grande por esta aventura, 
mas será que conseguirão 
pegar o moleque reinador?

O teatro “Vamos Ca-
çar o Saci?” aconte-
ce no sábado, dia 4 de  
fevereiro, e no domingo, 
dia 5, às 11h e às 16h. Essa 
peça segue por todos os 
finais de semana de mar-
ço. Os interessados devem 
retirar a senha com 30 mi-
nutos de antecedência para 
ver o espetáculo. 

Confira a programação completa:

Atividade: Teatro “Vamos Caçar o 
Saci?”
Dias: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 (sá-
bados e domingos)
Horário: 11h e 16h
Aulas de Tai Chi Chuan
Mestre Benedito de Barros Filho Dias:
Terças e Quintas-feiras
Horário: 07h30

EXPOSIÇÃO PERMANENTE
Atividade: Vamos caçar o Saci? A Expo-
sição Vamos Caçar o Saci? É resultado 
de um projeto de estímulo à leitura que 
conduz o participante a uma agradável 
Caça ao Saci.
Terça a domingo. Horário: 09h -17h

Atividade: Monteiro Lobato: Vida, Re-
alidade e Sonho Exposição de painéis 
gigantes que contam a vida e obra do 
grande ilustre e autor taubateano Mon-
teiro Lobato.
Dias: terça a domingo.
Horário: 09h – 17h

EXPOSIÇÃO TEMPORARIA
Atividade: FORMAS E PULOS: O Saci 
no imaginário. O Saci no Imaginário 
resgata as representações de um duende 
genuinamente nacional por diversos ar-
tistas, em suportes e técnicas variadas.
Dias: terça a domingo. Horário: 09h – 
17h
Sábado e Domingo
10h – 12h e 14h – 17h – Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo.
13h – 17h, sábado – Oficina de Marca-
dor de Páginas de Coração em homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher – 
com Fabricando Arte.
09h – 17h, domingo – Encontro do Gru-
po “Taubaté das Antigas”.
14h30 domingo – Contação de Estórias 
“As Andanças de Zézinho” – Cia Ba-
lakko Bacco.
13h – 17h, domingo – Oficina Pedagó-
gica Flor no Copo Descartável, espe-
cial Dia Internacional da Mulher – com 
V&A Produções.
11h e 16h – Teatro “Vamos Caçar o 
Saci?”. *Retirada de senha 30 minutos 
antes do início da apresentação.
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Prefeitura e DAEE se
mobilizam para evitar

enchentes em Tremembé

Projeto Edutran inicia
atividades nesta semana

em Pindamonhangaba

Audiência Pública: Balancete 
Financeiro do 3º Quadrimestre 
de 2016 sobre as despesas e 
fontes de recursos aplicados 

na Saúde em Tremembé

O Município de Tremem-
bé recebeu no dia 22 de 
fevereiro, a visita de téc-
nicos do DAEE, objeti-
vando, através de pedido 
oficial da Secretaria de 
Agricultura de Meio Am-
biente e do Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaqueli, 
viabilizar a execução de 
obras de desassoreamento 
e limpeza no Córrego do 
Convento Velho e Ribei-
rão das Pedras. O Enge-
nheiro José do Carmo e 
o Técnico de Campo Al-
fredo Rangel, ambos do 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Esta-
do de São Paulo – DAEE, 
compareceram no Muni-
cípio de Tremembé visto-
riando áreas que sofreram 
danos oriundos das chuvas 

O Projeto de educação 
no trânsito Edutran inicia 
suas atividades de 2017 
nesta segunda-feira (6). 
Realizado pelos agentes 
de trânsito da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, o 
Edutran completa, no dia 
23 de março, 10 anos de 
atividades.
Por meio do projeto, crian-
ças dos quartos anos das 
escolas municipais contam 
com aulas teóricas e práti-
cas sobre comportamento 

O Gestor do Sistema  
Único de Saúde do Mu-
nicípio convida para au-
diência pública onde 
será apresentado o Ba-
lancete Financeiro do   
3º Quadrimestre de 
2016 sobre as despe-

que atingiram a cidade no 
início do ano de 2017. As 
vistorias ocorreram no Ri-
beirão das Pedras, que de-
verá passar um processo de 
desassoreamento, onde se 
pretendem limpar o leito 
do ribeirão, aumentando a 
área para vazão das águas,  
evitando, desta forma, en-
chentes, cheias e acúmulo 
de águas nas áreas urbanas 
próximas, principalmen-
te o Parque Novo Mun-
do; vistoriaram, também, 
dois pontos do Córrego do 
Moinho: um no Bairro dos 
Guedes, onde a galeria de 
águas pluviais cedeu devi-
do ao volume de água, cau-
sando uma grande erosão 
no local, pondo em risco a 
estrutura e o asfalta da Rua 
Benedito Rodrigues Lo-

seguro no trânsito, se tor-
nando agentes multiplica-
dores de boas maneiras.
Neste semestre, serão 
atendidas 550 crianças de 
dez escolas municipais: 
EM Prof. Augusto César 
Ribeiro, Vila Rica; EM 
Dulce Pedrosa Romeiro 
Guimarães, Boa Vista; EM 
Prof. Elias Bargis Mathias, 
Araretama; EM Prof. Félix 
Adib Miguel, Lessa; EM 
Dr. André Franco Monto-
ro, Crispim; EM Profª Gil-

sas e fontes de recur-
sos aplicados na Saúde,  
bem como a oferta e pro-
dução de serviços na rede 
assistencial própria e con-
tratada, que acontecerá na  
Câmara Municipal da Es-
tância Turística de Tre-

pes, e o outro local trata-se 
de uma propriedade onde 
uma touceira de bambu 
cedeu no leito do ribeirão, 
causando transtornos para 
os proprietários do entor-
no e impedindo o fluxo 
natural das águas. Após 
esta vistoria, os técnicos 
do DAEE irão elaborar o 
Relatório de Vistoria, que 
visa a liberação do em-
préstimo de máquinas do 
Estado para que o Municí-
pio possa executar as obras 
e as interferências neces-
sárias. Salienta-se, ainda,  
que tais interferências pos-
suem Laudo de Vistoria da 
Defesa Civil, atestando a 
situação emergencial em 
que se encontram, sendo 
necessárias medidas ur-
gentes para saná-las.

da Piorini Molica, Santa 
Luzia; EM Profª Madalena 
Caltabiano Salum Benja-
min, Araretama; EM Profª 
Maria Aparecida Arantes 
Vasques, Mombaça; EM 
Profª Maria Aparecida Ca-
margo de Souza, Ribeirão 
Grande; e EM Vito Ardito, 
Araretama.
Desde seu início, o Edu-
tran já formou 7012 crian-
ças, como Agentes Multi-
plicadores de Boas Ações 
no Trânsito.

membé, neste município, 
no dia 27 de março de 
2017, às 10h, em cum-
primento à Lei Com-
plementar nº 141/2012.  
Contando com sua valio-
sa presença, agradecemos 
antecipadamente.

Secretaria de Educação
de Caraguá oferece curso 

gratuito de italiano

A Prefeitura de Caragua-
tatuba por meio da Secre-
taria de Educação em par-
ceria com a Federação das 
Entidades Culturais Ítalo 
Brasileiras do Estado de 
São Paulo (Fecibesp) e o 
Consulado Geral da Itália 
de São Paulo abre 50 va-
gas à população do muni-
cípio para o curso de ita-
liano, gratuito. Outras 150 
vagas foram oferecidas 
aos professores e servido-
res da rede municipal.
 O curso é resultado de 
uma parceria firmada en-
tre a Prefeitura de Cara-

guá, a Fecibesp e o Con-
sulado Geral da Itália. A 
assinatura do convênio foi 
realizada na secretaria de 
Educação, no sábado (4), 
com a presença do pre-
feito Aguilar Júnior e do 
cônsul honorário italiano, 
Giampaolo Bonoro.  O ob-
jetivo principal é formar 
educadores para ministra-
rem aulas de italiano como 
matéria opcional na grade 
curricular das unidades es-
colares.  O prefeito Agui-
lar Júnior ressaltou que 
essa é uma oportunidade 
das pessoas aprenderem 

uma nova língua e uma 
nova cultura.  O curso é 
de 450 horas, dividido em 
cinco módulos, compos-
tos por 30 encontros de 
três horas cada. O início 
do curso será no dia 10 de 
março e terá a duração de 
três anos. Os participantes 
estão divididos em turmas 
às sextas, de 19h às 22h, e 
aos sábados, de 9h às 12h, 
na Secretaria de Educação, 
no Indaiá.  Os interessados 
devem fazer a inscrição 
pela internet no endereço 
eletrônico italiano.cara-
gua@gmail.com.


