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A GAzetA dos Municípios

Taubaté lança
campanha

Xô Escorpião

A Prefeitura de Taubaté 
inicia na próxima segun-
da-feira, 13 de fevereiro, 
uma megaoperação de 
combate aos escorpiões 
na região composta pelos 
bairros Cecap, Novo Ho-
rizonte e Chácaras Flórida.
Uma panfletagem pelas 
ruas do bairro marca o 
início da campanha Xô 
Escorpião, que vai se es-
tender na região até o dia 
24 de fevereiro. Agentes 
do CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) vão 
distribuir o material com o 
apoio dos agentes comuni-
tários. Estão previstas visi-

tas casa a casa para cons-
cientização da população.
Fiscais do Setor de Postu-
ras da prefeitura promove-
rão um pente-fino nos ter-
renos do bairro. Terrenos 
públicos serão limpos e os 
proprietários de terrenos 
particulares serão autua-
dos e multados em caso de 
reincidência.
Está prevista a limpeza 
de bocas de lobo. Ações 
de conscientização serão 
desenvolvidas nas escolas 
municipais. As redes so-
ciais também serão usadas 
como forma de conscienti-
zação da população. Par-

cerias com a EDP Bandei-
rante e a Vivo permitirão 
o envio de mensagens na 
conta de luz e torpedos 
SMS com dicas de preven-
ção para evitar a prolifera-
ção dos escorpiões.
Um cronograma foi ela-
borado para o atendimen-
to das regiões com maior 
número de reclamações 
envolvendo escorpiões 
em Taubaté. As ativida-
des ocorrerão na segunda 
quinzena de cada mês e 
acontecem até novembro.
Para se ter uma ideia, em 
2016 foram registradas no 
CAS 416 reclamações re-
lacionadas ao aparecimen-
to de escorpiões em diver-
sas partes da cidade. Já a 
Vigilância Epidemiológi-
ca informou a notificação 
de 161 casos de picadas de 
escorpiões no mesmo perí-
odo.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.

CRAS está funcionando em 
novo endereço em Cunha

O Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) está atendendo na 
Rua João Mayela Queri-
do, s/n (onde funcionava o 
CAPS). O horário de fun-
cionamento é o seguinte: 
das 8 h às 17 h, de segun-
da a sexta-feira. O CRAS 
tem como coordenadora a 
assistente social Adriana 
Monteiro.
A Secretaria de Promoção 
Social é órgão gestor da 
política de assistencia so-
cial na Estância Tursítica 
de Cunha, respondendo 
pela coordenação e a orga-
nizacao do Sistema Uni-
co de Assistência Social 
(SUAS) e garantindo a 
integralidade da protecão 
socioassistencial à popu-
lação, a partir da oferta de 
servicos de forma territo-
rializada, em quantidade 
e qualidade, conforme es-
tabelecido nas normas le-
gais.
As famílias dos bairros 
do Motor, Parque Nova 
Cunha, Estrada Velha, 
Alto do Querosene, Alto 
do Jovino, Cajuru, Bexiga 
e Várzea do Gouvêa, que 
ainda não possuem cadas-

tro no CRAS, mas são be-
neficiários de programas 
sociais, podem procurar o 
CRAS e solicitar agenda-
mento. A família que ainda 
não está inscrita no Cadas-
tro Único poderá procu-
rar o CRAS para receber 
orientações e solicitar o 
cadastramento.
O CRAS é uma unidade 
de proteção social básica 
do Sistema Único de As-
sistência Social, que tem 
por objetivo prevenir a 
ocorrência de situações de 
vulnerabilidade e riscos 
sociais, por meio do de-
senvolvimento de poten-
cialidades e aquisições, do 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários 
e da ampliação do acesso 
aos direitos de cidadania.
O CRAS tem como públi-
co prioritário, para suas 
ações, os beneficiários de 
algum benefício da assis-
tência social, como por 
exemplo, o Bolsa Famí-
lia, Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) ou 
outros benefícios da as-
sistência social. Famílias 
em situação de vulnera-
bilidade social, devido à 
fragilização dos vínculos 
familiares ou com a comu-
nidade, também podem ser 
atendidas pelo Centro.

O principal serviço do 
CRAS é o Serviço de Pro-
teção e Atendimento In-
tegral à Família (PAIF), 
desenvolvido principal-
mente em grupos, que 
busca a participação da 
família para promover 
orientações e prevenir si-
tuações de vulnerabilidade 
ou violência.
Esse serviço social garan-
te acesso aos direitos, atra-
vés de encaminhamentos 
e orientações durante os 
atendimentos.
Prefeitura da Estância Tu-
rística de Cunha
Diretoria Social
Contato: (12)3111-1201
Secretária de Promoção 
Social: Cláudia de Toledo 
Leite Garcia
Diretora: Maria Ângela 
Messora de Lara
Chefe de administracão 
dos Programas Sociais: 
Patrícia Rita de Jesus
CRAS – Centro de Refe-
rência em Assistência So-
cial
Rua João Mayela Queri-
do s/n (onde funcionava o 
CAPS)
Horário de Funcionamen-
to: 8 h as 17 h, de segunda 
a sexta-feira
Coordenadora: Adriana 
Monteiro (Assistente So-
cial)

Prefeitura de Pinda
continua serviço

emergencial em estradas 
rurais e córregos

As estradas rurais de Pin-
damonhangaba estão re-
cebendo manutenção e 
limpeza. Na última sema-
na, o serviço foi efetuado 
nas estradas municipais do 
Trabiju, do Kanegae e da 
Cerâmica.
A equipe Rural da Secre-
taria de Serviços Públi-
cos, da Prefeitura, vem 
realizando desde o mês 
passado diversos serviços 

emergenciais de limpezas 
de estradas e de córregos, 
todos com autorização dos 
órgãos competentes. Esses 
serviços visam beneficiar 
os munícipes pois evitam 
e acabam com alagamen-
tos devido ao transbor-
damento dos córregos e 
‘valetões’, pelo excesso de 
chuvas e de vegetação.
Um dos casos mais graves 
foi no túnel de acesso ao 

bairro das Campinas. O lo-
cal estava alagado devido 
às chuvas intermitentes de 
semanas anteriores, e ao 
excesso de vegetação no 
córrego, o que fez a água 
invadir a estrada e o túnel.
O serviço de limpeza com-
pleta foi finalizado no final 
da semana, com a retirada 
de vegetação do córrego e, 
consequentemente, o es-
coamento das águas. 

Encontro ENEDUC reúne 
mais de 500 Educadores 

do Município de Caçapava

Como pontapé inicial para 
o ano letivo, a Secretaria 
de Educação do Municí-
pio promoveu o primeiro 
ENEDUC de boas vindas 
à todos os educadores que 
fazem parte da rede Muni-
cipal de Caçapava, reunin-
do mais de 500 educadores 
da cidade para apresentar 
as expectativas para o ano 
de 2017.
O evento reuniu profissio-
nais da área da educação 
desde o ensino infantil até 
o fundamental II. A secre-
tária de Educação Daniela 

Raro destacou a impor-
tância do relacionamento 
entre os profissionais da 
Educação com o Municí-
pio, garantindo à popula-
ção uma educação melhor 
a cada dia.
O evento ainda contou 
com o Palestrante Dr José 
Meciano Filho - Nino Pai-
xão | Ensinando e Apren-
dendo e com prazer: a neu-
rociência entra em ação.
Essa palestra teve por fi-
nalidade apresentar as 
estruturas cerebrais en-
volvidas com o prazer e 

motivação. Propor ações, 
atitudes comportamentais 
e estratégias pedagógicas, 
a serem aplicadas para a 
motivação dos alunos e 
consequentemente melho-
rar e facilitar o trabalho 
dos professores.
Mini Currículo do Pales-
trante: Prof. Dr. José Me-
ciano Filho – Nino Mestre 
em Ciências pela Univer-
sidade Estadual de Campi-
nas - UNICAMP.
Doutor em Neurociências 
pela Universidade de São 
Paulo - USP.
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Escolinhas de vela
de Ilhabela abrem
inscrições para

prática de esportes
náuticos

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recre-
ação, está com inscrições 
abertas para as escolinhas 
de Vela na Classe Opti-
mist, Canoagem (caiaque) 
e Stand-up Paddle.
 Para a modalidade Vela, o 
aluno deve ter entre 8 e 14 
anos. Já para as modalida-
des Canoagem e Stand-up, 
o aluno deve ter entre 8 e 
17 anos. Saber nadar é pré
-requisito fundamental.
 Para se inscrever, o inte-
ressado deve comparecer 
à Escola Municipal de 
Vela “Lars Grael”, do dia 
8 ao dia 24 de fevereiro, 

das 8h às 17h, acompa-
nhado do responsável,  
munidos de cópia do RG 
ou Certidão de Nascimen-
to, cópia do comprovante 
de residência, declaração 
escolar, 1 foto 3×4 recente, 
atestado médico (específi-
co para atividades físicas) 
e cópia do RG e CPF do 
responsável.  Já os alunos 
veteranos, devem efetuar 
as rematrículas para dar 
continuidade às aulas.
 A Escola Munici-
pal de Vela “Lars Gra-
el” está situada na Rua  
Bartolomeu de Gusmão, 
número 140, bairro Pe-
queá.

PAT de
Caraguatatuba

faz intermediação
trabalhador
e empresa

Muitas pessoas que pro-
curam o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Caraguatatuba 
não sabem qual a sua ver-
dadeira função. A princi-
pal delas é intermediar a 
relação entre o emprega-
dor e empregado.
Toda semana, o PAT libe-
ra vagas que surgem por 
iniciativa de empresas que 
está a procura de funcioná-
rios. O empregador, então, 
faz suas exigências, como 
por exemplo, a experiên-
cia, escolaridade, entre 
outros critérios.  
Após a divulgação destas 
vagas, a pessoa interessa-
da deve ir ao PAT e caso 
atenda o perfil exigido, 
será encaminhado até a 
empresa para fazer a entre-
vista. Importante ressaltar 
que a decisão final será do 
estabelecimento. As vagas 

oferecidas podem sofrer 
variações durante o dia e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos. Segundo a direção 
do PAT, é importante que 
os interessados estejam 
sempre atentos e em con-
tato com o órgão para sa-
ber se as vagas divulgadas 
ainda estão disponíveis.
Se houver contratação, o 
empregador entra em con-
tato com o Posto para co-
municar o preenchimento 
da vaga. Se não houver 
esse contato dentro do pra-
zo de 30 dias, o PAT busca 
informações para saber o 
porquê a empresa não pre-
encheu a vaga.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. Mais informa-
ções pelo telefone é (12) 
3882-5211.
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Prefeitura de Taubaté
realiza melhorias em

estradas rurais

Prefeitura de Taubaté
realiza ação contra

trabalho infantil

Leões do Vale vencem 
Guarulhos na Copa Vale

Prefeitura de Pinda finaliza, 
nesta semana sorteios de 
ambulantes para Carnaval

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Obras, realizou diversas 
melhorias na zona rural 
da cidade. O objetivo é 
reduzir os danos nas vias 
provocados pelas chuvas 
neste início de ano.
No bairro Baraceia, a es-
trada recebeu o patrola-
mento (abertura de estrada 
com a máquina) e pintura 
do ponto de ônibus. Além 
disso, toda a extensão da 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, com o Progra-
ma de Erradicação do Tra-
balho Infantil (PETI), em 
conjunto com a Secretaria 
de Segurança, o Conselho 
Tutelar e a Fiscalização 
de Posturas, realizam no 
dia 10 de fevereiro (sex-
ta-feira), das 9h às 14h, a 
ação “Trabalho Infantil, 
Só pode ser Brincadeira”.
A intenção dessa ação, 

O time de rugby de Pin-
damonhangaba ‘Leões do 
Vale’ iniciou a temporada 
2017 no domingo (5), com 
uma vitória sobre Guaru-
lhos por 22 a 0 e uma der-
rota ‘apertada’ para o ATR 
por 11 a 10, ambas pela 
Copa Vale.
Apesar de jogar fora de 
casa - em Mogi das Cruzes 
- os Leões do Vale foram 
dominantes durante toda a 
partida contra Guarulhos. 
De acordo com o capitão 
Yago, as jogadas funcio-
naram bem e os atletas 
conseguiram anular as ten-
tativas de ataque de Gua-
rulhos.
“Fechamos nossa defe-
sa e as formações fixas 

Na terça-feira (7), quarta-
feira (8) e sexta-feira (10), 
a Prefeitura realiza os sor-
teios de vagas para os am-
bulantes interessados em 
comercializar alimentos, 
adereços e bebidas varia-
das nos eventos oficiais do 
Carnaval Solidário 2017. 
Inicialmente, haveria um 
sorteio na quinta-feira (9), 
mas ele foi transferido 
para a sexta, no mesmo 
horário e local.
Já foi realizado o sorteio 
para definir os participan-
tes no Festival de Marchi-
nhas - primeiro evento do 

estrada que liga o Baraceia 
ao Barreiro foi recuperada.
A estrada da Pedra Grande 
recebeu serviço de roçada 
e cascalhamento; e nas es-
tradas do Sete Voltas e São 
Roque, foram removidas 
barreiras. Também foram 
removidos os restos de ár-
vore da ponte da estrada 
Caieiras/Sobradinho.
Estas melhorias fazem 
parte do trabalho per-
manente do serviço de 

que antecede o Carnaval, é 
conscientizar e orientar os 
comerciantes e a popula-
ção em geral sobre os peri-
gos do trabalho infanto-ju-
venil, atuando de maneira 
preventiva e pró-ativa.
Serão realizadas buscas 
ativas nos locais públicos 
com denúncia de maior 
incidência de trabalho in-
fantil, com entrega de ma-
teriais de divulgação so-
bre o Combate ao Abuso 
e a exploração sexual de 

funcionaram bem, tanto 
no scrum quanto no line. 
Também conseguimos dar 
rapidez, jogamos abertos e 
fomos bem nas conversões 
pós try”, disse o capitão.
Contra o ATR, segundo 
o capitão e ‘abertura’ dos 
Leões, os atletas estavam 
mais nervosos por ser o 
primeiro jogo e ainda fo-
ram prejudicados pela ar-
bitragem.
Apesar de terminar a pri-
meira rodada com 1 vitó-
ria e 1 derrota, os Leões do 
Vale estão bem no campe-
onato e agora vão focar no 
campeonato Paulista.
Para isso, a equipe volta a 
jogar dia 18 de fevereiro, 
contra o Rugby São Ro-

Carnaval deste ano. Foi 
no dia 1º, no auditório da 
Prefeitura. A entrega das 
licenças para este primei-
ro sorteio será de 8 a 10 
de fevereiro, das 8 às 17 
horas.
O auditório da Prefeitu-
ra também receberá os 
sorteios desta semana. 
Na terça, às 15h30,  será 
realizado o sorteio para 
os ambulantes que dese-
jam trabalhar nas matinês 
do Largo do Quartel. Na 
quarta, também às 15h30, 
o sorteio para definir as 
vagas para 70 ambulantes 

conservação e manuten-
ção das estradas rurais, 
que atende 29 bairros.  
O objetivo é evitar en-
chentes, dar qualidade 
para escoamento da pro-
dução agropecuária, des-
locamento do transporte 
escolar, a facilidade de 
acesso ao atendimento das 
unidades de Estratégia de 
Saúde da Família (ESFs) 
e o tráfego de moradores 
locais.

Crianças e Adolescentes. 
Além disso, será realizado 
o mapeamento das áreas 
de maior incidência de si-
tuações de trabalho infan-
til e feito um diagnóstico 
social.
O objetivo é reduzir a inci-
dência de trabalho precoce 
nas áreas públicas e asse-
gurar a garantia dos direi-
tos sociais das crianças e 
dos adolescentes, previs-
tos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA).

que, na casa do adversário. 
“É um confronto funda-
mental para corrigirmos 
nossas falhas e aprimorar-
mos nosso ‘jogo’ antes do 
Paulista. Eles têm um time 
pesado, defensivamente 
agressivos e são tradicio-
nais no rugby de XV, mas 
temos totais condições de 
obtermos mais um triun-
fo”, avaliou o capitão.
A equipe masculina trei-
na às terças e quintas, às 
20 horas, no campo do 
Centro Esportivo ‘João do 
Pulo’, e conta com apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Além do time 
masculino, Pindamonhan-
gaba ainda conta com uma 
equipe feminina.

que ficarão na Rua José 
Humberto Gomes Filho, 
paralela à Avenida Nossa 
Senhora do Bonsucesso - 
que será transformada em 
Avenida do Samba. E, na 
sexta, mesmo horário, as 
outras 70 vagas, desta vez 
para os ambulantes que 
ficarão na rua Luiza Mar-
condes, também na Aveni-
da do Samba.
As licenças tanto para os 
ambulantes da Avenida 
quanto do Largo do Quar-
tel, serão entregues dias 
16, 17, 20 e 21 de feverei-
ro, na Prefeitura. 

Jambeiro terá cobertura
LTE 4G da Vivo

O Prefeito Carlos Alberto de Souza “Casqui-
nha” começa sua administração com a primei-
ra conquista, trazendo para a cidade de Jam-
beiro a tecnologia LTE 4G da Vivo.

A cidade de Jambeiro terá Internet Móvel com 
uma velocidade mais rápida que o 3G. Em lo-
cais onde não há cobertura dessa tecnologia, 
o equipamento se conectará automaticamente 
em 3G Plus/3G ou GPRS/EDGE, seguindo o 
mesmo funcionamento da tecnologia 3G.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 108, Termo nº 6484
Faço saber que pretendem se casar HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS e 
LUCIANA DE ABREU MOYANO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Campos do Jordão - SP, nascido em 25 de outubro de 1992, de pro-
fissão carteiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Sete 
de Janeiro, nº 136, Jardim Santana, nesta cidade, filho de WILSON JOSÉ DOS 
SANTOS, de 49 anos, nascido na data de 5 de janeiro de 1968, residente e domi-
ciliado em Tremembé/SP, natural de Lorena/SP e de RANUZA DE OLIVEIRA 
SANTOS, de 47 anos, nascida na data de 26 de abril de 1969, residente e domi-
ciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 22 de fevereiro de 1982, de profissão auxiliar administrativa, de es-
tado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Cônego Ismael Dias Monteiro, 
nº 342, Jardim Samar, nesta cidade, filha de FRANCISMAR MOYANO, de 59 
anos, nascido na data de 24 de junho de 1957, residente e domiciliado em Tauba-
té/SP, natural de São Vicente/SP e de MARIA TEODORA DE ABREU MOYA-
NO, falecida em Taubaté/SP na data de 8 de setembro de 2004. 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. 


