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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté 
inaugura Nascente

Modelo no Itaim

Taubaté lança
campanha de

combate à sífilis

Prefeitura de Taubaté 
fiscaliza bairros rurais 

para coibir loteamentos 
clandestinos

Taubaté mantém
serviços básicos no

feriado de Nossa
Senhora Aparecida

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté inaugu-
ra na próxima quarta-feira, 
dia 11 de outubro, a Nas-
cente Modelo 2017, locali-
zada no interior do Parque 
Municipal Vale do Itaim.
O local, preparado para 
receber estudantes e visi-
tantes em geral, terá como 
foco o aprendizado sobre a 
importância das nascentes 
e como preservá-las.
O agendamento para visi-

O AMI (Ambulatório Mu-
nicipal de InfectoloTES-
TE HIV GRATISgia) de 
Taubaté promove, entre os 
dias 16 e 20 de outubro, 
uma campanha de comba-
te a sífilis.
A campanha contará com 
a realização de testes rá-
pidos, orientações de pre-
venção, distribuição de 
materiais educativos e 
preservativos. No dia 19 
de outubro está prevista 
uma atividade na Rodovi-
ária Velha de Taubaté, das 
8h às 12h.
Entre os dias da campanha, 
a população poderá se diri-

A Prefeitura de Taubaté 
realizou na região  rural, 
no último sábado, dia 7  de 
outubro,  averiguação de 
denúncia de parcelamento 
irregular  de solo  e embar-
go de obras.
Na região do Ipiranga, os 
agentes realizaram proce-
dimentos de embargo em  
três obras nas proximida-
des do sítio Dom Carmelo. 
A equipe ainda monitorou  
o bairro Sete Voltas com o 
propósito de averiguar de-
núncias.

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente no dia 12 de 
outubro (quinta-feira), em 
razão do feriado do Dia de 
Nossa Senhora Aparecida 
e no dia 13 (sexta-feira).
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva serão nor-
mais. Os PEVs (Pontos 
de Entrega Voluntária) 
funcionarão na sexta-fei-
ra, dia 13, das 7h às 17h e 
no sábado, dia 14, das 7h 
às 13h. Os serviços essen-
ciais à população não se-
rão interrompidos:

tação monitorada na Nas-
cente Modelo poderá ser 
feito através de contato 
com a Secretaria de Meio 
Ambiente ou diretamente 
na administração do Par-
que do Itaim.
 Por se tratar de uma área 
sensível, a visitação só 
será permitida quando 
acompanhada por moni-
tores/educadores ambien-
tais, que farão uma expla-
nação educativa sobre o 

gir ao AMI, ao Consultó-
rio de Rua e a 32 unidades 
de saúde para fazer o teste 
rápido (confira relação).
A detecção da sífilis é feita 
por meio de testes rápidos 
disponíveis no SUS (Siste-
ma Único de Saúde). Para 
as gestantes, a indicação 
da realização dos testes rá-
pidos é feita já na primeira 
consulta do pré-natal, daí a 
importância da conscienti-
zação de mães e seus par-
ceiros, para iniciar o pré-
natal ainda no primeiro 
trimestre da gravidez. Em 
agosto o município sediou 
um encontro regional para 

As ações de fiscalização 
atendem recomendação 
do Ministério Público e 
acontecem com assidui-
dade,  inclusive aos finais 
de semana.  As operações 
são  coordenadas pelos fis-
cais da Secretaria de Pla-
nejamento, com apoio da  
Guarda Municipal e Ativi-
dade Delegada.
De acordo com a Lei Fe-
deral nº 6.766/79, o parce-
lamento irregular de solo 
é crime, e de acordo com 
o artigo 3º “somente será 

* 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;
* Serviço de Limpeza Ur-

tema e o controle do aces-
so, garantindo um máximo 
de 20 visitantes por turma.
Para o agendamen-
to de visitas, o interes-
sado deve ligar para 
a Secretaria de Meio  
Ambiente de Taubaté pelo 
número 3625-5023, no 
Parque do Itaim através 
do telefone 3633-5008 
ou ainda pelo e-mail pmt.
meioambiente@taubate.
sp.gov.br.

debater a ocorrência de 
casos de sífilis congênita 
(em bebês) e em gestantes.
Em Taubaté, por exem-
plo, dados disponibili-
zados pelo Sinan (Sis-
tema de Informação de 
Agravos de Notificação), 
indicam o registro de  
280 casos de sífilis entre 
janeiro e setembro des-
te ano. São 200 casos em 
adultos, 30 casos em ges-
tantes e 50 casos em be-
bês. Em todo o ano passa-
do foram registrados 354 
casos, dos quais 258 em 
adultos, 39 em gestantes e 
57 em bebês.

admitido o parcelamento 
do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de ex-
pansão urbana ou de urba-
nização específica, assim 
definidas pelo plano dire-
tor ou aprovadas por lei 
municipal”.
 A administração mu-
nicipal orienta a todos 
que na zona rural só 
é permitido lotes com  
acima de 20 mil metros, 
e o descumprimento da 
lei sujeita os infratores às 
sanções legais.

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 12 das 6h às 13h, dia 
13 das 7h às 17h, dia 14 
das 6h às 14h e dia 15 das 
6h às 13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).
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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

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também 
a chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito 
útil na contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo 
grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na 
superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais 
problemas e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e im-
plementar soluções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de 
“grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 
anos é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas 
viver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraça-
das, mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensa-
mentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole 
palavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando 
as mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de 
bom que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que 
rodeia de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que 
existe em você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema 
de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, 
mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamen-
to... A escolha é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Taubaté recebe mostras 
gratuitas de cinema

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté abre o 
Museu da Imigração Italia-
na de Quiririm e o Centro 
Cultural Toninho Mendes 
para exibições gratuitas de 
filmes.
Quiririm – No Museu de 
Quiririm, o projeto intitu-
lado “Cinema no Museu: 
A arte cinematográfica no 
espaço público” vai reali-
zar a exibição das produ-
ções do cineasta Amácio 
Mazzaropi até o final do 
ano. A exibição dos filmes 
será realizada todo primei-
ro sábado de cada mês, 
sempre às 14h. Neste dia 
7 de outubro o público po-
derá assistir “Jeca um fo-
foqueiro no céu”.
O evento é fruto de uma 
parceria com o Institu-
to Mazzaropi e o Mu-
seu Mazzaropi, que ce-

deram os direitos de 
exibição dos filmes.   
O objetivo é levar en-
tretenimento através da 
sétima arte e aproximar 
a comunidade às ações 
dos museus da Imigra-
ção e o de Mazzaropi .  
O Museu da Imigração fica 
na Avenida Libero Indiani, 
nº 550 no Distrito de Qui-
ririm. O telefone para in-
formações é o 3686-4864.
Centro Cultural – O Cen-
tro Cultural Toninho Men-
des também terá exibição 
de filmes, em sua Sala 
de Cinema Mazzaropi, 
numa parceria com o Sesc 
Taubaté. Sempre às quar-
tas-feiras, às 19h30, os 
amantes do cinema pode-
rão conferir as películas 
fora do circuito comercial, 
em uma ação inédita na ci-
dade.

Durante o mês de outubro, 
a partir do dia 11, serão exi-
bidos os trabalhos do dra-
maturgo e cineasta sueco  
Ingmar Bergman, dire-
tor de alguns dos mais 
influentes e aclamados 
filmes de todos os tem-
pos.  A entrada é gratuita. 
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
01, Centro. Para mais in-
formações, o telefone é o 
3621-6040.
Confira a programação:
Museu de Quiririm
Dia 7/10 – Jeca um fofo-
queiro no céu
Dia 04/11 – O puritano da 
rua Augusta
Dia 02/12 – O Corintiano
Centro Cultural
Dia 11/10 – Morangos Sil-
vestres
Dia 18/10 – O Sétimo Selo
Dia 25/10 – Persona

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 196, Termo nº 6661
Faço saber que pretendem se casar GIOVANI DE OLIVEIRA LIMA e SARA 
SULAMITA XAVIER SILVA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Atibaia - SP, nascido em 4 de abril de 1996, de profissão ajudante de caminho-
neiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Vinte e Seis de No-
vembro, nº 29, centro, nesta cidade, filho de FRANCISCO DE PAULA LIMA, 
de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 7 de fevereiro de 1966, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP e de VERA LUCIA DE OLIVEIRA 
LIMA, falecida em Tremembé/SP na data de 1 de março de 2006. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 10 de maio de 1996, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Avenida General Gabriel da Fonseca, 
nº 1174, Padre Eterno, nesta cidade, filha de EDIVALDO ALVES DA SILVA, 
natural de São Bento do Una/PE e de MARIA DO SOCORRO XAVIER SILVA, 
de 55 anos, natural de Bom Conselho/PE, nascida na data de 24 de fevereiro de 
1962, 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Pinda: Feste divulga 
selecionados para

edição 2017

Parceria com a iniciativa 
privada possibilita

revitalização de praças
em Pindamonhangaba

Prazo para reforma de 
túmulos termina dia 28
em Pindamonhangaba

Poupatempo Taubaté
comemora o Dia das Crianças

Campos do Jordão e Pinda
terão trens especiais de

Dia das Crianças

Taubaté Shopping: programação
para o Dia das Crianças

 29º Feste - Festival Nacio-
nal de Teatro - de Pinda-
monhangaba será realiza-
do de 9 a 19 de novembro 
de 2017, com 14 espetá-
culos, sendo 4 infantis, 6 
adultos e 4 de rua. Além 
deles, mais 7 convidados.
As inscrições foram encer-
radas e os participantes, 
avaliados pela comissão 
selecionadora, formada 
por Victor Narezi, Fernan-

A parceria com a iniciativa 
privada está possibilitan-
do a realização de melho-
rias nas praças da cidade. 
Nesta semana, começaram 
as obras de revitalização 
da Praça Emílio Ribas - 
conhecida também como 
Praça São Benedito. A 
Praça, que fica em frente à 
sede do COI, está receben-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria Serviços Públicos 
e Departamento de Servi-
ços Municipais, informa 
que as reformas em túmu-
los no Cemitério Munici-
pal poderão ser feitas até o 
dia 28 de outubro, das 7 às 
17 horas.

Posto do Governo do Esta-
do realiza ação para incen-
tivar emissão do primeiro 
RG infantil
Nesta quarta-feira, 11 de 
outubro, o Poupatempo 
Taubaté oferece uma pro-
gramação especial para co-
memorar o Dia das Crian-
ças. Das 10h às 15h estará 
disponível aos pequenos 
cidadãos que comparece-
rem ao Posto do Governo 
do Estado o Espaço Crian-
ça, onde serão oferecidas 
atividades como pintura 
facial, desenhos para colo-
rir e contação de histórias 
infantis. 

A Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão (EFCJ) pro-
moverá neste 12 de outu-
bro o seu passeio turístico 
anual de Dia das Crianças. 
Os trens especiais terão 
decoração temática e dis-
tribuição de doces e esta-
rão disponíveis nas cida-
des de Campos do Jordão 
e Pindamonhangaba. 
Em Campos do Jordão, os 
trens partirão às 15h02 e 
16h02, da estação Emílio 
Ribas até a estação Aber-
néssia, retornando em se-
guida para Emílio Ribas, 

14ª Cãoscientização pela 
Vida | Dias 12, 13, 14 e 15 
de outubro | das 10h às 22h
Até domingo, a Associa-
ção Vida Taubaté estará 
no shopping com toda a 
sua equipe para tirar dúvi-
das sobre adoção de pets. 
Além de animais para ado-
ção, quem visitar o evento 
poderá conferir apresenta-
ções de cães adestrados, 
música ao vivo, palhaços, 
exposição de fotos, orien-
tações veterinárias e muito 
mais. A ação é totalmente 
gratuita.
 Moviecom Cinemas  
Além da programação 
repleta de filmes in-
fantis, como ‘LEGO 
Ninjago’, ‘My Little 
Pony’ e Pica-Pau, quem 
for ao cinema do dia  
12 de outubro ainda pode-
rá ajudar crianças em situ-
ações de vulnerabilidade 
social. Isso porque todos 
os ingressos vendidos no 
dia 12 de outubro serão 
convertidos em entradas 
grátis para que crianças 
carentes possam ir ao ci-

do Rodrigues e André Ra-
vasco.
No total, se inscreveram 
44 espetáculos na catego-
ria adulto, 20 na categoria 
infantil e 16 na categoria 
rua, totalizando exatos 80 
espetáculos inscritos, de 
diversos estados brasilei-
ros.
Até o dia 17 de outubro 
será o prazo para a con-
firmação dos selecionados 

do serviços de paisagismo, 
poda de árvores, corte de 
gramado, e ganhará novos 
jardins e flores. O local 
receberá ainda uma nova 
iluminação. Os jardins 
em frente ao COI também 
serão beneficiados com o 
paisagismo. Essas melho-
rias estão sendo possibi-
litadas pela aplicação do 

Depois desta data, a Pre-
feitura irá realizar servi-
ços de limpeza no local. O 
horário de funcionamento 
do Cemitério no dia 1 de 
novembro (Dia de Todos 
os Santos) será das 7 às 17 
horas; e dia 2 (Finados), 
das 6 às 18 horas.
 A diretora de Serviços 

A ação é uma iniciati-
va do Poupatempo para 
chamar a atenção dos 
pais sobre a importân-
cia do RG, o primeiro  
documento oficial com 
foto que a criança pode 
emitir gratuitamente nas 
unidades do programa. O 
documento pode ser uti-
lizado, por exemplo, em 
viagens, consultas médi-
cas, para abrir uma conta 
poupança para a criança, 
entre outros. 
Não há uma idade mínima 
para tirar a identidade. A 
partir do dia em que dei-
xa a maternidade, o bebê 

sem paradas. O tempo total 
do percurso de ida e volta 
é de 30 minutos. O bilhete 
do passeio completo custa 
R$ 11 e a capacidade má-
xima de cada passeio é de 
96 passageiros.   O passeio 
de Pindamonhangaba par-
tirá às 10h e às 14h, saindo 
da estação Pindamonhan-
gaba, atravessando a pla-
nície rural pindense, até 
a estação Piracuama, no 
pé da Serra da Mantiquei-
ra, de onde o trem retorna 
para o local de origem. O 
trajeto completo é de apro-

nema.
 Domingo Cultural | das 
13h às 19h
Todo domingo uma ação 
ainda mais surpreendente. 
Com contação de histórias, 
hora da música e oficinas 
de recreação, o espaço traz 
atividades gratuitas para 
os pequenos nos fins de 
semana, com programação 
variada. O espaço fica em 
frente à loja Polishop e é 
estruturado especialmen-
te para as crianças, com 
capacho e mesinhas, para 
que elas possam se divertir 
da melhor forma possível.
 “Mergulhando no Fundo 
do Mar”
A atração é uma enorme 
piscina de bolinhas e está 
localizada na Praça de 
Eventos do Taubaté Sho-
pping. O espaço segue o 
horário de funcionamento 
do centro de compras.
 Taubaté Bowling
Totalmente reformado, o 
espaço oferece aos clien-
tes uma área de lazer com-
pleta. Pistas de boliche 
e os mais variados jogos 

para, se houver desistên-
cia, a substituição pelo su-
plente.
O Festival Nacional de 
Teatro é uma realização 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura e Departamento 
de Cultura.
Mais informações: www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br

decreto 5431/2017, que 
permite a doação da inicia-
tiva privada para a Prefei-
tura. Além da Praça Emí-
lio Ribas, nas próximas 
semanas a Praça Monse-
nhor Marcondes - também 
conhecida como Praça da 
Cascata -será beneficiada 
com um novo paisagismo 
e uma nova iluminação. 

Municipais, Andreia Pa-
dovani Junquetti, pediu 
a compreensão de todos 
em relação aos prazos.  
“É importante respeitar 
a data limite, pois do dia 
29 ao dia 31 de outubro 
realizaremos uma grande 
limpeza no cemitério”, in-
formou.

pode ter o RG como ga-
rantia de cidadania. Até os 
cinco anos, como as digi-
tais ainda não estão total-
mente definidas, apenas as 
impressões dos dedões são 
documentadas na carteira 
da criança. No espaço para 
a assinatura, a identida-
de dos bebês traz o aviso 
“Não alfabetizado”. 
Para garantir que o docu-
mento identifique a criança, 
assim como acontece com 
os adultos, o RG deve ser  
atualizado sempre que es-
tiver com uma foto muito 
antiga ou em mau estado 
de conservação. 

ximadamente 2 horas. O 
valor da passagem de ida 
e volta é de R$ 12 e a ca-
pacidade máxima de cada 
passeio é de 100 pessoas. 
Não há necessidade de re-
serva e crianças com até 
cinco anos de idade, no 
colo, não pagam passa-
gem. Os ingressos podem 
ser adquiridos em qual-
quer uma das estações da 
EFCJ ou no portal da cida-
de de Campos do Jordão. 
Mais informações podem 
ser consultadas no site 
www.efcj.sp.gov.br.

eletrônicos.
 Mini Cars
E eles continuam conquis-
tando a criançada. O es-
paço Mini Cars traz uma 
variedade de carrinhos 
elétricos para completar a 
diversão da garotada. São 
diversos modelos e cores 
disponíveis para elas.
 Simulador
Com ajuda da tecnologia 
de realidade virtual, por 
meio de óculos com visão 
360º e fone de ouvido, a 
pessoa é transportada para 
um carrinho de montanha
-russa. A atração está loca-
lizada próximo à Renner 
e promete muita diversão 
para crianças a partir de 3 
anos de idade.
 Zona Nuclear Airsoft
A modalidade de tiro na 
qual jogadores utilizam 
armas de pressão miran-
do alvos estáticos tam-
bém é uma das atrações 
do Taubaté Shopping. 
Menores de 18 anos po-
dem participar desde que 
acompanhados por pais ou 
responsáveis.
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Quadra Coberta
ganhará campo de

futebol society
em Tremembé

Prefeitura monta posto 
de atendimento no

Mercadão de Taubaté

COI flagra comércio
de produtos pirateados 

em 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 

Câmeras de monitora-
mento do COI (Centro de 
Operações Integradas) de 
Taubaté flagraram no úl-
timo sábado, dia 7 de ou-
tubro, o comércio de CDs 

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-

e DVDs pirateados na re-
gião central.
A ação foi captada por 
volta das 11h. Agentes do 
COI passaram  a monitorar 
a atividade e  informaram 

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.

a Polícia Militar, que foi 
ao local e na abordagem 
apreendeu com um indiví-
duo 50 CDs e 297 DVDs. 
O suspeito foi encaminha-
do ao 1º Distrito Policial.

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.


