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A GAzetA dos Municípios

Quadra Coberta
ganhará campo de

futebol society
em Tremembé

Prefeitura monta posto 
de atendimento no

Mercadão de Taubaté

Prefeitura de Taubaté
abre 100 vagas para cursos

na Escola da Beleza
e Padaria Artesanal

Adesão a programa de 
recuperação de

créditos termina dia
11 em Taubaté

Após trabalho realizado 
entre Prefeitura e Câma-
ra Municipal, Tremembé 
foi contemplada com uma 
quadra de grama sintética, 
dentro do programa 100% 
– Esporte Para Todos, da 
Secretaria Estadual dos 
Esportes, Lazer e Juven-

A Secretaria de Admi-
nistração e Finanças de 
Taubaté montou um posto 
de atendimento à popula-
ção no Mercado Munici-
pal até a próxima quarta-
feira, dia 11 de outubro, 
quando termina o prazo 
para participar do Pro-
grama de Recuperação de 
Créditos Municipais. Du-
rante este período, o con-
tribuinte que preferir pode 
buscar o atendimento na 
administração do Merca-
dão, localizada no piso 
superior, com acesso pró-
ximo ao aticínio Vaca Pre-
ta. O posto funciona das 
8h30 às 17h15.  O objeti-
vo é dar mais opções aos 
contribuintes para quitar 
seus débitos com a recei-
ta municipal e regularizar 
sua situação.  Avaliações 

A Prefeitura de Taubaté 
abre 100 vagas para cur-
sos gratuitos na Escola da 
Beleza e Padaria Artesa-
nal, na Escola do Trabalho 
Unidade da CTI, que fica 
na Rua Armando Sales de 
Oliveira, nº 284 (antigo 
prédio da Ametra I) .
A inscrição para a Esco-
la da Beleza acontece na 
próxima segunda-feira, 
dia 9 de outubro. As vagas 
disponíveis são para: Ma-
nicure e Pedicure/Unhas 
Artísticas (10 vagas no pe-
ríodo da manhã e 10 vagas 
no período da tarde); Ma-
quiagem Social e Artística 
(10 vagas no período da 
manhã e 10 vagas no pe-
ríodo da tarde); Design de 
Sobrancelha (10 vagas no 
período da manhã); Depi-

Termina na próxima quar-
ta-feira, dia 11 de outubro, 
o prazo para participar do 
Programa de Recuperação 
de Créditos Municipais de 
Taubaté.
O programa começou a 
vigorar no dia 17 de julho 
com o objetivo de dar con-
dições aos contribuintes 
em débito com a receita 
municipal de regularizar 
sua situação. O atendi-
mento acontece  na Divi-
são de Controle de Arreca-
dação das 8h às 18h, sem 
intervalo para o almoço. 
Equipes de apoio estão 
mobilizadas para dar su-

tude (SELJ) que será ins-
talada no Centro de Lazer 
do Trabalhador João Ba-
tista do Nascimento Lima 
(Quadra Coberta).
O anúncio foi feito na ma-
nhã desta sexta-feira (06), 
pelo Prefeito Municipal 
Marcelo Vaqueli, acompa-

foram realizadas no ca-
melódromo, Mercatau e 
feiras livres, mas a opção 
pela instalação do posto 
no Mercado Municipal se 
mostrou a melhor em fun-
ção da grande circulação 
de público pelo local.
O atendimento ao contri-
buinte também permanece 
na Divisão de Controle de 
Arrecadação da prefeitu-
ra, das 8h às 18h, sem in-
tervalo para o almoço. O 
programa de Recuperação 
de Créditos Municipais é 
válido para débitos venci-
dos até 31 de dezembro de 
2016, como IPTU (Impos-
to Predial e Territorial Ur-
bano), ISS (Imposto Sobre 
Serviços), taxas e saldos 
de parcelamentos em an-
damento, com exceção de 
multas aplicadas pela Vi-

lação (10 vagas no perío-
do da tarde); Assistente de 
Cabeleireiro (10 vagas no 
período da manhã) e Pen-
teado (10 vagas no perío-
do da tarde).
Na terça-feira, dia 10, as 
inscrições são para o curso 
de Padaria Artesanal com 
20 vagas, sendo 10 para 
cada período. Os interes-
sados devem ter acima de 
18 anos e comparecer na 
Escola munidos de cópia 
e original dos seguintes 
documentos: RG, CPF, 
comprovante de endereço 
(que comprove moradia 
em Taubaté) e título de 
eleitor também da cidade. 
O atendimento será reali-
zado na sede da escola das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30.

porte ao atendimento em 
caso de necessidade.
O programa é váli-
do para débitos venci-
dos até 31 de dezembro 
de 2016, como IPTU  
(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano), ISS (Imposto 
Sobre Serviços), taxas e 
saldos de parcelamentos 
em andamento, com ex-
ceção de multas aplicadas 
pela Vigilância Sanitária, 
de trânsito e outras.
O projeto prevê desconto 
de 100% de multas e ju-
ros para o pagamento da 
cota única. Haverá redu-
ção de juros e multas de 

nhado dos vereadores du-
rante a visita do Deputado 
Federal Marcelo Squasso-
ni (PRB) a cidade.
Segundo Vaqueli, o tra-
balho de Squassoni foi de 
suma importância para a 
chegada de mais esse be-
nefício a nossa cidade.

gilância Sanitária, de trân-
sito e outras.
O projeto prevê desconto 
de 100% de multas e juros 
para o pagamento da cota 
única. Haverá redução de 
juros e multas de até 90% 
para pagamento em até 12 
parcelas; 70% em até 24 
parcelas; 50% para até 36 
parcelas. A compensação 
de créditos tributários com 
créditos decorrentes de de-
sapropriações também ga-
rante desconto de 100% de 
juros e multas. As parcelas 
dos pagamentos não de-
vem ser inferiores a 20% 
do valor da UFMT (R$ 
183,82). Os contribuintes 
também podem aproveitar 
esta oportunidade para a 
atualização de seus dados 
cadastrais. Não vai haver 
prorrogação do programa.

Cada candidato poderá se 
inscrever em somente um 
curso e a matrícula será 
efetuada por ordem de 
chegada. Para mais infor-
mações, os interessados 
podem ligar para 3625-
5060. SERVIÇO
Escola do Trabalho – uni-
dade da CTI
Cursos na Escola da Bele-
za e Padaria Artesanal
Dias: 09 de outubro (se-
gunda-feira) para cursos 
da Escola da Beleza e 10 
de outubro (terça-feira) 
para o curso de Padaria 
Artesanal
Horário: das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, nº 284 
(antigo prédio da Ametra 
I)

até 90% para pagamen-
to em até 12 parcelas; 
70% em até 24 parcelas; 
50% para até 36 parcelas.  
A compensação de crédi-
tos tributários com cré-
ditos decorrentes de de-
sapropriações também 
garante desconto de 100% 
de juros e multas.
As parcelas dos pagamen-
tos não devem ser infe-
riores a 20% do valor da 
UFMT (R$ 183,82).
Os contribuintes também 
podem aproveitar esta 
oportunidade para a atua-
lização de seus dados ca-
dastrais.
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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

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.

Escola de Atletas e
Formação Integral

divulga lista de
aprovados em Taubaté

Os participantes das se-
letivas do Programa 
EAFI (Escola de Atletas 
e Formação Integral)  em 
Taubaté podem conferir 
o resultado a partir desta 
terça-feira, dia 3 de outu-
bro, no site www.taubate.
sp.gov.br/eafi.   Os sele-
cionados farão parte do 
programa em 2018.
As secretarias de Edu-
cação e de Esporte e La-
zer convocam os pais ou 
responsáveis dos alunos 
aprovados a comparece-
rem às 18h30 da próxima 
segunda-feira, 9 de outu-
bro, na EMIEF Anna dos 
Reis Signorini (SEDES), 
na rua Amador Bueno da 
Veiga, nº 220, Jd. Jaraguá.
O Programa – O processo 
seletivo contou com  71 
vagas distribuídas entre 
as diferente modalidades 
esportivas (vôlei, basque-
te, futsal, handebol, judô, 
atletismo e tênis de mesa), 
de acordo com o sexo e o 
ano de nascimento do alu-

no.
Os alunos aprovados serão 
transferidos para a escola 
SEDES para estudo em 
período integral. É de in-
teira responsabilidade dos 
pais o transporte do aluno. 
A não aceitação desta con-
dição implica na elimina-
ção automática do candi-
dato.
EAFI – Com parceria entre 
as secretarias de Educação 
e Esporte e Lazer, o EAFI 
envolve diversas modali-
dades esportivas olímpi-
cas e outras modalidades 
não olímpicas, como fut-
sal masculino e feminino, 
além de esportes que pos-
suem equipes profissionais 
ou encontram-se em fase 
de montagem de equipes.
O programa foi instituído 
em 2014 e atende atual-
mente 220 alunos do 5º ao 
9º anos, ofertando conhe-
cimento técnico e prático 
sobre diversas modalida-
des esportivas, aliado ao 
bom desempenho escolar. 

Tem como objetivo a in-
clusão socioeducativa, a 
formação de equipes de 
base dos times profissio-
nais da cidade e a inte-
gração entre famílias, co-
munidade e escola, com 
vistas a proporcionar o 
desenvolvimento integral 
dos alunos enquanto cida-
dãos.
Em agosto, os meninos do 
vôlei e as meninas do fut-
sal venceram os Jogos Es-
colares Estaduais e foram 
classificados para o Jogos 
Escolares da Juventude em 
Curitiba- PR, que aconte-
ceu em setembro. No dia 
15, a atleta Kathelyn Ro-
cha conquistou o ouro na 
prova de atletismo – 1.000 
metros rasos, e quebrou o 
recorde brasileiro da ca-
tegoria até 14 anos com a 
marca de 3´02´´. A equipe 
de vôlei masculino con-
quistou o segundo lugar. 
O futsal feminino do EAFI 
ficou com o 4º lugar na 
competição.
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Oficina de Direção Teatral 
está com inscrições

abertas em Pinda

O Governo do Estado de 
São Paulo, Secretaria da 
Cultura, Poieses - Ofici-
nas Culturais e a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
convidam para a Oficina 
de Direção Teatral, com a 
coordenação de Fernando 
Rodrigues. As inscrições 
estão abertas até o dia 6 
de outubro e as aulas co-
meçam no dia 7, sendo re-
alizadas aos sábados, num 
total de quatro encontros.
A Oficina de Direção Tea-
tral é voltada para estudan-

tes de Artes Cênicas e dire-
tores de teatro iniciantes e 
tem a intenção de fazer um 
pequeno panorama histó-
rico do trabalho da Dire-
ção Teatral e realizar um 
exercício cênico que pos-
sibilite a prática e reflexão 
sobre algumas práticas de 
organização de processos 
de criações teatrais. Para 
se inscrever, basta enviar 
um e-mail para o cultura@
pindamonhangaba.sp.gov.
br com nome completo, 
RG, data de nascimento 

e um telefone de contato. 
Serão disponibilizadas 20 
vagas, por ordem de inscri-
ção, somente para maiores 
de 18 anos. As aulas serão 
realizadas no Espaço Cul-
tural Teatro Galpão, das 9 
às 12 horas, dias 7, 14, 21 
e 28 de outubro. Fernando 
Rodrigues é ator, diretor e 
professor de teatro, bacha-
rel e Mestre em Artes Cê-
nicas, e um dos fundado-
res do Teatro da Rua Eliza, 
espaço teatral de São José 
dos Campos. 

SEJA DIGITAL 
REALIZARÁ A 
ENTREGA DE 

APARELHOS DE 
CONVERSÃO DE 

TV EM POTIM

A Seja Digital, enti-
dade responsável pela 
entrega de aparelhos 
conversores digitais 
na região do Vale do 
Paraiba, realiza na 
próxima semana a en-
trega dos aparelhos 
em Potim.

A entrega será feita 
no CRAS  (Centro de 
Referência de Assis-
tência Social) nos dias 
09, 10 e 11 de outubro 
das 09h, a rua Antonio 
de Oliveira Portes.

O objetivo da Seja 
Digital é acelerar a 
digitalização de domi-
cílios brasileiros que 
precisam estar aptos 
a receber o sinal di-
gital de TV, antes do 
desligamento do sinal 
analógico de TV, na 
região do Vale do Pa-
raíba.  O projeto en-
volve 19 cidades.

Tem direito aos apa-
relhos os beneficiários 
dos programas sociais. 
Para confirmar se tem 
direito ao interessado 
pode procurar a unida-
de da promoção social 
que fica a rua Antonio 
de Oliveira Portes, n° 
1176.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 195, Termo nº 6659
Faço saber que pretendem se casar LUIZ PAULO DAS NEVES e JÉSSICA 
LARISSA PETERSEN, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té - SP, nascido em 31 de dezembro de 1989, de profissão atendente, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho 
de JAIRO MARCELO DAS NEVES, falecido em Tremembé/SP na data de 11 
de junho de 2015 e de RUTH SANTOS DAS NEVES, de 47 anos, nascida na 
data de 2 de setembro de 1970, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natu-
ral de Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 8 de 
novembro de 1989, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Avenida Audrá, nº 543, Centro, nesta cidade, filha de JOSÉ 
URBANO PETERSEN, de 69 anos, nascido na data de 25 de maio de 1948, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA 
APARECIDA CONCEIÇÃO RAMOS PETERSEN, de 59 anos, nascida na data 
de 16 de agosto de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Taubaté/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 196, Termo nº 6660
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CLAUDIO CARDOSO DOS SAN-
TOS e VANESSA CRISTINA MENDONÇA, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 14 de julho de 1984, de profissão pa-
deiro e confeiteiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Jose 
Emiliano de Lima, nº 67, fundos, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de 
CELSO JOAQUIM DOS SANTOS, de 63 anos, natural de São José do Barreiro/
SP, nascido na data de 17 de julho de 1954, residente e domiciliado em Tremem-
bé/SP e de NEIDE ALVES CARDOSO DOS SANTOS, falecida em Tremembé/
SP na data de 8 de agosto de 2014. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 14 
de maio de 1989, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO MENDONÇA, de 65 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 22 de outubro de 1951, residente 
e domiciliado me Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA MENDONÇA, de 
59 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 11 de fevereiro de 
1958, residente e domiciliada 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.

Retificação de Publicação: na publicação de 07/10/2017 às folhas 234 
do D.O.E.S.P., referente à Tomada de Preços 001/2017, Proc. Adm. N° 
209/2017, onde se Lê 23/10/2017 para apresentação de nova documenta-
ção de habilitação, Leia-se 25/10/2017. André L. A. Guimarães – Presiden-
te da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE POTIM – CONTRATADOS: Valle Eletricidade e Serviços Ltda ME 
– Objeto: Iluminação Ponte Ministro Roberto Cardoso Alves – Vigência: 
12/09/2017 a 12/09/2018 – Valor: R$ 55.513,19 - Convite nº 006/2017; 
GRH Assessoria em Recursos Humanos Ltda ME – Objeto: Contratação 
Empresa para Reforma Administrativa – Vigência: 12/09/2017 a 12/09/2018 
– Valor: R$ 29.500,00 - Convite nº 007/2017; Gazeta de Tremembé – Obje-
to: Publicação de Atos Administrativos – Vigência: 12/09/2017 a 11/09/2018 
– Valor: R$ 7.020,00 – DISPENSA Nº 226/2017; CARLOS EDUARDO DA 
SILVA – Objeto: PROJETO DE RECREAÇÃO – Vigência: 12/09/2017 a 
29/12/2017 – Valor: R$ 925,00 - Chamada Pública Nº 07/2017; SHIRLEI 
VITTENCOURT DANIEL MOURA – Objeto: PSICOLOGA TECNICA – Vi-
gência: 12/09/2017 a 29/12/2017 – Valor: R$ 1.750,00-Chamada Pública Nº 
01/2017; DANIELLE DO NASCIMENTO DE CARVALHO SANTOS – Obje-
to: PROETO DE ERRATICAÇÃO DO TRABALHO – Vigência: 12/09/2017 a 
29/12/2017 – Valor: R$ 1.910,11 - Chamada Pública Nº 07/2017;
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Prefeitura realiza
campanha contra sífilis 

durante o mês de
outubro em Tremembé

Prefeitura de Taubaté
fiscaliza estabelecimentos

comerciais

Semelp realiza
1º Torneio da Escola de 

Esportes em Pinda

Palacete e Museu
recebem exposição de 

arte expressionista
em Pindamonhangaba

Durante todo mês de ou-
tubro, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realiza 
a campanha de Combate 
a Sífilis.  A mobilização 
vai oferecer testes rápidos 
para sífilis, tendo como 
alvo a população geral 
na faixa etária de 13 a 59 
anos. Para fazer os testes, 
basta comparecer a unida-
de de saúde mais próxima 
de sua residência ou no 
Centro de Saúde central, o 
resultado sai na hora.
A sífilis é uma doença 

A operação de fiscalização 
foi realizada na sexta-feira 
e no sábado, dias 29 e 30 
de setembro, nos comér-
cios das avenidas Itália, In-
dependência e no entorno 
da Praça Santa Terezinha.  
A ação foi uma parceria 
entre as secretarias de Se-
gurança, Serviços Públi-
cos e Mobilidade Urbana. 
Foram fiscalizados 24 es-

Cerca de 1200 adolescen-
tes de até 17 anos estão 
participando do 1º Torneio 
da Escola de Esportes, 
realizado pela Semelp - 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura - nas modalidades de 
basquete, futsal, futebol, 
handebol e vôlei.
Os alunos formaram vá-
rios times, divididos por 
categorias de acordo com 
a idade, e as disputas estão 
ocorrendo desde o dia 27 
de setembro, nos ginásios 
da cidade, iniciando pelas 
partidas de futsal.
De acordo com a gesto-

Pindamonhangaba está re-
cebendo, em dois pontos 
da cidade, a exposição da 
artista Judith Ribeiro de 
Carvalho. A APL (Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras) ficou responsá-
vel por organizar a expo-
sição do Palacete 10 de Ju-
lho, que receberá as telas 
da exposição “Natureza”, 
até o dia 30 de outubro. Já 
o Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura organizou 
a mostra no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-

infecciosa e sexualmen-
te transmissível causada 
por uma bactéria, popu-
larmente conhecida como 
cranco duro. A infecção 
é altamente contagiosa e 
mostra os primeiros sinais 
nas fases iniciais poucos 
dias após a contaminação, 
neste momento há o apa-
recimento de manchas e 
feridas na pele. A partir da 
terceira fase,se não hou-
ver tratamento, ela pode 
causar cegueira, má for-
mação congênita em caso 

tabelecimentos e 6 deles 
foram fechados, sendo 3 
estacionamentos, 2 comér-
cios do ramo alimentício 
e 1 de vestuário. Outros 3 
locais foram multados por 
falta de alvará de funcio-
namento e de sonorização.
Foram realizadas 10 au-
tuações pelos agentes de 
trânsito da Secretaria de 
Mobilidade Urbana por 

ra de esportes da Semelp, 
professora Priscila Ma-
teus, “o torneio tem como 
objetivo promover a opor-
tunidade dos alunos das 
escolas de esportes de vi-
venciarem uma competi-
ção, fazer novos amigos, 
conhecer e jogar em outra 
quadra”.
A avaliação é feita através 
das atitudes, fair play, de-
sempenho antes, durante 
e pós  jogo, pelos técni-
cos das equipes princi-
pais, juntamente com os 
professores. As semifinais 
e finais do torneio aconte-
cerão junto com o Festival 

na, que receberá até o dia 
31, a exposição “Registro 
de Momentos”    .
A artista possui reconheci-
mento nacional e interna-
cional e sua técnica se ba-
seia na mistura de estilos, 
principalmente a lingua-
gem expressionista.
“Eu comecei a fazer dese-
nho com 5 anos de idade, 
foi depois de uma visita 
na casa dos meus avós. 
Criança deveria ficar quie-
ta, por isso fiquei de olhos 
nas visitas e depois que 
eles foram embora eu fiz 

de gestantes e deficiência 
mental.
Os sintomas da Sífilis 
avançam conforme a evo-
lução da doença, na maio-
ria dos casos demora anos 
para apresentar qualquer 
sinal. O problema aconte-
ce quando ela evolui para 
o estágio secundário e co-
meça a se tornar um risco 
para a saúde, principal-
mente no caso de gestan-
tes.
O atendimento será feito 
das 8h00 às 16h00.

veículos estacionados 
irregularmente. Foram 
guinchados 5 veículos e 
5 cones que demarcavam 
vagas irregulares foram 
recolhidos.
A fiscalização acontece 
mediante reclamações e 
denúncias registradas pe-
los telefones 190 da Polí-
cia Militar e 153 da Guar-
da Civil Municipal.

de Esportes, também reali-
zado pela Semelp, nos dia 
25 e 26 de novembro e 2 e 
3 de dezembro.
O secretário da Semelp, 
prof. Everton Chinaqui, 
convida toda a popula-
ção a prestigiar o torneio. 
“Essa é uma oportunida-
de e um incentivo para 
nossos alunos, para que 
se desenvolvam em suas 
modalidades, e também 
uma maneira de prestigiar 
um pouco do trabalho de 
nossos professores nas es-
colas de esportes. O apoio 
da torcida é sempre muito 
importante”, garantiu.

uma caricatura e até mes-
mo minha mãe se surpre-
endeu. Essa paixão por 
arte já nasceu comigo”, 
comenta Judith.
Todos os quadros da artis-
ta trazem mensagens ou 
poesias.
O Palacete 10 de Julho 
funciona de segunda a 
sexta, das 8h às 17h. Já 
o Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina atende 
os visitantes de segunda 
a sábado, das 9h às 12h, e 
das 13h às 17h. 

CMEI orienta crianças
sobre animais

peçonhentos em Pinda
Na última terça-feira (26), 
o CMEI Dr. Francisco Les-
sa Junior do bairro Cida-
de Jardim organizou uma 
aula especial “Cuidado 
com o bichinho!”, sobre 
prevenção de acidentes 
com animais peçonhentos.
A personagem ‘Tia Juju-
ba’, figura presente e atu-
ante nos eventos da unida-

de, reuniu as crianças para 
uma conversa e orientação 
sobre estes animais peri-
gosos, com destaque para 
o escorpião, que vem pre-
ocupando a região.
A intenção do projeto é 
alertar as crianças. Assim 
que virem qualquer bicho, 
chamarem imediatamente 
um adulto e em momento 

algum tocar no animal.
Esta ação faz parte do Pro-
jeto de Responsabilidade 
Social desta CMEI, sendo 
que todos da escola, pro-
fessores e funcionários 
auxiliam na sua realiza-
ção. Mais ações serão re-
alizadas até o final do ano, 
inclusive com o apoio da 
comunidade local.


