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A GAzetA dos Municípios

Cisamu exclui Pinda
por inadimplência

CE Zito recebe limpeza 
e melhorias em Pinda

Prefeitura de Pinda busca 
ampliar número de

bancos para recebimentos
de tributos municipais

Handebol Taubaté
apresenta elenco para 

temporada 2017

Em assembleia extraordi-
nária realizada nesta ter-
ça-feira, dia 7 de março, 
prefeitos que integram o 
Cisamu (Consórcio In-
termunicipal do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência) do Vale do 
Paraíba e Região Serrana 
deliberaram pela exclusão 
de Pindamonhangaba por 
falta do pagamento de re-
passes mensais desde no-
vembro de 2016.
A decisão da assembleia 
será publicada em diário 
oficial e seguirá o que de-
termina o estatuto, com a 
suspensão do município 
inadimplente por um pra-
zo de 180 dias e seu poste-
rior desligamento.

O Centro Esportivo José 
Ely Miranda ‘Zito’ está 
recebendo diversos servi-
ços de limpeza e roçada 
- especialmente na região 
do campo de futebol, que 
também abrange as late-
rais, vestiários - e cantei-
ros.
Um trator está removendo 
pedaços de galhos caídos, 

Neste ano, títulos e boletos 
bancários de tributos mu-
nicipais devem ser pagos 
por meio de DAM - Do-
cumento de Arrecadação 
Municipal - apenas nas 
agências do Santander, 
Caixa Econômica Fede-
ral e Itaú. Com esse novo 
padrão de recebimento, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba atende as novas 
exigências da Febraban 
- Federação Brasileira de 
Bancos - implantadas em 
todos os municípios do 
país.
Conforme determinam es-
ses novos procedimentos, 

O Handebol Taubaté apre-
senta na próxima quarta-
feira, dia 15 de março, às 
19h, o elenco para a tem-
porada 2017, no Via Vale 
Garden Shopping.
O primeiro desafio da 
equipe será no dia 8 de 
abril pelo Campeonato 
Paulista contra a equipe de 
São Carlos.
Além do Campeona-
to Paulista, o time ainda 
disputa a Liga Nacional, 
Jogos Regionais, Jogos 
Abertos e o Panamericano 
de Clubes.
A equipe tem apoio 

As atividades de regulação 
das urgências, transporte 
de pacientes graves e aten-
dimento pré-hospitalar 
móvel pelo Samu serão in-
terrompidas a partir do dia 
10 de março, com a desati-
vação da base local, remo-
ção da conexão do serviço 
192 com a base regional e 
demissão de funcionários.
O Iesp (Instituto Espe-
rança), responsável pela 
operação do Samu, será 
notificado oficialmente 
da decisão da assembleia. 
Com a saída de Pinda, os 
municípios consorciados 
irão alinhar-se com a pro-
posta de corte de gastos, 
com a redução de cargos 
administrativos que per-

enquanto funcionários 
estão fazendo a roçada e 
capina nas laterais e áreas 
próximas aos vestiários.
A expectativa da Subpre-
feitura de Moreira César é 
concluir os serviços até a 
próxima semana, inclusive 
com o corte da grama do 
campo.
Ginásios ganham cortinas

a Prefeitura teve que abrir 
um chamamento públi-
co para todas as agências 
bancárias da cidade, que 
se interessassem em rece-
ber esses pagamentos de 
tributos do município.
De acordo com o diretor do 
Departamento de Receitas 
e Fiscalização Fazendá-
ria da Prefeitura, Vicente 
Corrêa, todas as agências  
bancárias de Pindamo-
nhangaba foram convida-
das, inclusive com reforço 
por telefone, mas apenas 
se interessaram em partici-
par essas três agências que 
hoje estão aptas a realiza-

da Prefeitura, For-
ça Aérea Brasileira,  
Via Vale, Universidade de 
Taubaté, FeComerciários, 
Milclean, Grupo Verguei-
ro, RT Sports e CrossFit 
Taubaté.
Confira a lista dos atletas 
e comissão técnica, con-
firmados para a temporada 
2017:
Atletas:
Goleiro: Michael e Rick
Central: André Silva e 
Matheus Perrella
Lateral Direito: Marcio, 
Nailson, Comerlatto e Ze-
pan

mita a manutenção do cus-
teio do serviço sem ônus 
aos cofres públicos.
Pinda também será notifi-
cada da decisão e da ne-
cessidade do pagamento 
dos débitos pendentes.
Com isto, o Cisamu pas-
sa a atender chamadas de 
emergência de oito mu-
nicípios, totalizando uma 
população de 433,8 mil 
pessoas. As atividades do 
Cisamu tiveram início no 
dia 24 de novembro do ano 
passado. Taubaté, Campos 
do Jordão, Tremembé, 
Santo Antonio do Pinhal, 
Lagoinha, Redenção da 
Serra, Natividade da Serra 
e São Luiz do Paraitinga 
integram o consórcio.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está instalando 
cortinas nos dois salões do 
‘Zito’: o da academia e o 
que funciona com esportes 
com tatame. Os artefatos 
vão impedir que o sol atin-
ja atletas e equipamentos, 
sobretudo no período da 
tarde - que tem registrado 
elevadas temperaturas.

rem o recebimento. Mes-
mo assim, a Prefeitura está 
buscando abrir um  novo 
chamamento público, para 
voltar a insistir que ou-
tras agências bancárias da 
cidade se interessem em 
participar.
O diretor esclarece, ain-
da, que todos esses no-
vos procedimentos im-
plantados pela Febraban 
tiveram como objetivo 
principal evitar fraudes  
e todos os antigos métodos 
de recebimentos de tribu-
tos, como fichas de com-
pensação por exemplo, 
foram proibidos. 

Lateral Esquerdo: Thiago, 
Denys Barros, Guila
Pivô: Toko, Escóssia, Vini 
e Porquinho
Ponto Direita: Hidalgo e 
Wesley
Ponta Esquerda: Alemão, 
Cleryston, Guizinho e Tor-
riani
Comissão Técnica:
Técnico: Marcus Ricardo 
“Tatá”
Assistente Técnico: Rafael 
Akio
Preparador: Luiz Manfre-
dini
Fisioterapeuta: Fabrício 
Lisboa
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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 Conheça o trabalho
dos conselheiros tutelares 

de Paraibuna

Desde o início de seus 
trabalhos no município, o 
Conselho Tutelar local já 
prestou assistência a diver-
sas famílias paraibunenses 
para resolver questões re-
lacionadas à violação de 
direitos de crianças e ado-
lescentes.
     Em boa parte das ocor-
rências de maus-tratos, 
abuso sexual e abandono 
de menores, os conselhei-
ros tutelares são os primei-
ros a atuar. Geralmente, no 
calor dos acontecimentos, 
colhem informações rele-
vantes que podem resultar 
em uma mudança impor-
tante no curso de vida de 
menores de idade violados 
em seus direitos. Com o 
objetivo de acompanhar 
melhor o andamento dos 
trabalhos, o Conselho 
Tutelar de Paraibuna ela-
borou uma planilha para 
facilitar o acesso às infor-
mações. “Antes, não tí-
nhamos as estatísticas dos 
casos, em números. Com a 
planilha temos uma ideia 
mais ampla de quantos ca-
sos a gente atende e quais 
são cada um deles”, expli-
ca a conselheira tutelar, Ja-
ceína Oliveira.
     Segundo Jaceína, para 

ajudar a resolver os pro-
blemas, é essencial que 
haja denúncias por parte 
da população. “A gente 
trabalha em cima de de-
núncias; então, é impres-
cindível que a população 
testemunhe os casos, por 
meio de denúncias anô-
nimas ou identificadas. 
Denunciar não é crime, 
mas sim quem se omite a 
transmitir as informações 
comete um erro; além de 
prejudicar o nosso traba-
lho, quem não denuncia 
acaba colocando em risco 
à segurança e o bem estar 
das crianças”.
Saiba mais     O cargo de 
conselheiro tutelar foi ins-
tituído em julho de 1990, 
com a criação do Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente (ECA). A função é 
desempenhada por pessoas 
que são eleitas pela comu-
nidade para serem guardi-
ãs dos direitos e deveres 
das crianças e municípios. 
Em Paraibuna, o Conse-
lho Tutelar é composto 
por cinco conselheiros ti-
tulares e um conselheiro 
suplente, que é convoca-
do para cobrir férias dos 
titulares.     Os conselhei-
ros são eleitos para um 

mandato de quatro anos 
e recebem remuneração 
mensal de um salário mí-
nimo pago pela prefeitura. 
Dentre as atribuições do 
cargo, estão: aconselhar os 
pais, ouvir reclamações, 
apurar denúncias de abu-
so e maus tratos, agressão, 
conflitos familiares, eva-
são escolar, além de avisar 
a Justiça caso uma criança 
esteja em perigo.
     Os atuais conselheiros, 
eleitos em 2015, ficarão 
no cargo até 2019, quando 
será realizada uma nova 
eleição no município.
   O Conselho Tutelar de 
Paraibuna está localizado 
na Galeria Santo Antonio, 
Sala 10, no Centro da ci-
dade e funciona de segun-
da sexta-feira, das 8h às 
18h, com regime de plan-
tão à noite e aos finais de 
semana. Telefones: (12) 
3974-0292 / 9 8156-6527.
     Relação dos atuais con-
selheiros tutelares de Pa-
raibuna:
Benedita Helena C. de A. 
Santos – 53 anos, casada, 
educadora
Eduarda C. do P. Ribeiro – 
23 anos, solteira, estudan-
te universitária
Jaceína I. S. Oliveira – 27 
anos, casada, psicóloga
Mônica Campos C. C. P. 
Gonçalves – 36 anos, ca-
sada, pedagoga
Patrícia L. F. Prado – 39 
anos, casada, auxiliar de 
consultório dentário
     Saiba mais sobre a im-
portância dos Conselhos 
Tutelares, por meio do site 
oficial da prefeitura: www.
paraibuna.sp.gov.br



página 3A GAzetA dos Municípios11-12-13 de março de 2017

Teatro Metrópole recebe 
humorista Marcelo
Marrom em Taubaté

O Teatro Metrópole em 
Taubaté recebe neste do-
mingo, dia 12 de março, às 
19h, o humorista Marcelo 
Marrom com o show “Juro 
que é verdade”.
O artista deve apresentar 
a mistura de stand up co-
medy, improviso e música, 
em seu novo solo de hu-
mor.
Marrom, que ficou co-
nhecido por suas atuações 
no programa Altas Horas 
de Serginho Groisman 
na Rede Globo, prome-

te risos do início ao fim 
da apresentação e coloca 
no repertório seu quadro 
“Música por Encomenda”, 
destaque na atração glo-
bal.
Serviço:
Espetáculo: JURO QUE É 
VERDADE
Local: Teatro Metrópole
Dia: 12/03
Horário: 19h
Endereço: Rua Duque de 
Caxias, 312, Centro
Duração: 55 min
Classificação Indicativa: 

16 anos
Ingressos (poltronas nu-
meradas)
R$ 25 (meia)
R$ 35 (antecipado 1º lote)
R$ 50 (inteira 2º lote)
Vendas online: www.var-
gasingressos.com.br
Pontos
AT Presentes Personaliza-
dos
Cultura Inglesa Taubaté
Informações: (12) 9 9114-
5645- WhatsApp
atproducoes2009@gmail.
com

Prefeitura de Pinda divulga horários 
das Escolas de Esportes

Pindamonhangaba abre 
seletiva para Jogos
Regionais do Idoso

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer divul-
ga os horários e dias de 
aulas, locais, faixa etária 
atendida, professor e nú-
mero de vagas oferecidas  
nas Escolas de Esportes. 
A intenção é informar a 

Os atletas da melhor idade 
de Pindamonhangaba po-
dem integrar a equipe re-
presentante da cidade nos 
Jogos Regionais do Idoso 
- JORI, que serão realiza-
dos em São Sebastião.
A seletiva será de 13 a 20 
de março, no Recinto São 
Vito, CCI Vila Rica e CE 
João do Pulo. Para parti-
cipar, o atleta de 60 anos 
(nascidos até 1957) ou 
mais, deve ir até o ginásio 
onde estará sendo realiza-
da a seletiva da modalida-
de de sua preferência, no 
horário e dia estipulados 
(veja programação ao final 

população, para que possa 
escolher a modalidade e o 
local de sua preferência, 
antes de realizar sua ins-
crição. 
Para se inscrever, é neces-
sário que o pai ou respon-
sável pelo aluno vá até a 

do texto). Cada idoso pode 
participar em mais de uma 
modalidade e deverá estar 
com vestimenta adequada, 
de acordo com a exigência 
da modalidade. A Seletiva 
JORI tem como objetivo 
selecionar representan-
tes de Pindamonhangaba 
para participar dos Jogos 
Regional do Idoso, bem 
como valorizar e estimular 
a prática esportiva, como 
fator de promoção de saú-
de e bem-estar, resgatando 
a autoestima para melhor 
convívio social dos idosos. 
Além disso, promove a di-
vulgação das atividades 

secretaria do ginásio onde 
pretende fazer a modalida-
de, levando RG e 2 fotos 
3x4. 
As inscrições e aulas são 
gratuitas. Confira tabela 
completa em www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br

desenvolvidas pela Semelp 
- Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pinda 
-, destinadas aos muníci-
pes da melhor idade. As 
inscrições serão realizadas 
uma hora antes do início 
de cada partida, somente 
nos locais de competição, 
mediante apresentação de 
RG ou documento oficial 
com foto. As modalidades 
oferecidas são: Atletismo, 
Bocha, Buraco, Damas, 
Dominó, Tênis de mesa, 
Truco e Xadrez.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3642-1998. Teatro Metrópole recebe 

tributo a Tina Turner

Berê Conceição e ban-
da apresentam tributo a 
cantora Tina Turner, nes-
ta sexta-feira, dia 10 de 
março, às 21h, no Teatro  
Metrópole, sob direção 
de Hamilton de Olivei-

ra. Os ingressos custam 
R$ 20,00 a meia-entra-
da, R$ 40,00 a inteira, 
e podem ser obtidos na  
Master Music Sto-
re, na Kaito Escola de  
Música e na bilhete-

ria do teatro, uma hora 
antes da apresentação.  
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, Centro de Taubaté. 
Mais informações: (12) 
3624-8695.
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COMUNICADO: Vigilância Sanitária
Doação de cães urgente!
em São Bento do Sapucaí

Taubaté conquista quatro
medalhas de ouro no 

Paulista de Kickboxing

A secretaria municipal de 
saúde e saneamento, atra-
vés da vigilância sanitária 
municipal comunica:
Senhor miguel honorato, 
residia sozinho no bairro 
do sítio e faleceu em feve-
reiro deste ano, deixando 
desamparados em sua re-

Taubaté conquistou quatro 
medalhas de ouro, quatro 
de prata e cinco de bronze 
no Campeonato Paulista 
de Kickboxing, no último 
final de semana, em Santa 
Isabel. O evento contou 
com quase 500 atletas de 
São Paulo.
Confira os resultados:
Feminino:
48 kg – Stefanie Viana 
(Campeã);
48 kg – Grazyele Ribeiro 
(Vice Campeã);
56 kg – Fabiane (3º lugar);
60 kg – Alana Veronese 
(Campeã).

sidência oito cães (machos 
e fêmeas castradas). Qua-
tro comércios de produtos 
agropecuários, fizeram 
doação de sessenta quilos 
de ração. O município não 
possui centro de zoonoses 
e os familiares não têm 
condições financeiras para 

Masculino:
54 kg – Bruno Alission 
(Vice Campeão);
60 kg – Bruno Muniz (3º 
lugar);
63,5 kg – Luiz Felipe (3º 
lugar);
67 kg – Lucas Mascena 
(Campeão);
75 kg – Danilo Rodrigues 
(Campeão);
85 kg – Abner Reis (3º lu-
gar),
91 kg – David Romão 
(Vice campeão);
+ 91 kg – André (3º Lugar) 
e Rafael (Vice campeão).
Lutando pela paz: a Pre-

manter as despesas desses 
animais e solicitam a doa-
ção dos mesmos.
Caso algúem queira adotar 
um animal ou doar rações, 
deverá entrar em contato 
com a vigilância sanitária
No telefone: (12) 3971-
2454.

feitura de Taubaté oferece 
por meio do programa Co-
mum-Unidade em Ação, 
aulas de lutas como instru-
mento de inserção social e 
de resgate da cidadania. As 
atividades oferecem aulas 
de capoeira e Kickboxing 
para crianças, jovens e 
adultos, desenvolvidas em 
centros esportivos, comu-
nitários e associações de 
bairro. Os interessados de-
vem consultar os horários 
e locais no site: taubate.sp.
gov.br/lutando-pela-paz. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3625-5093.


