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A GAzetA dos Municípios

Pinda participa de feira 
internacional de turismo

Basquete Taubaté
vence e agora encara

o Corinthians no
Campeonato Paulista

Pindamonhangaba está 
participando da WTM La-
tin America 2017, consi-
derado o principal evento 
mundial do setor de via-
gens e turismo da Améri-
ca Latina, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. Essa 
é a melhor oportunidade 
para todos os profissionais 
do turismo realizarem ne-
tworking, fechar negócios 
e expandir seu conheci-
mento.
A cidade está sendo repre-

O Taubaté venceu o Mogi 
Helbor por 78 a 66 pelo 
Campeonato Paulista de 
Basquete sub 16, na última 
sexta-feira, dia 7 de abril, 
no ginásio da CTI.
O time começou bem a 
partida com uma defesa 
compacta e com saídas rá-
pidas para o contra-ataque. 
Taubaté dominou os rebo-

sentada pelo Departamen-
to de Turismo da Prefeitu-
ra, no estande do Circuito 
Mantiqueira, em parceria 
com o Governo do Estado. 
Eventos como este são im-
portantes para trazer gru-
pos de turistas que a Pin-
da e divulgar a cidade por 
meio de revistas, folders e 
roteiros.
O evento atrai um públi-
co mundial para se reunir 
e determinar o rumo do 
setor de viagens e turis-

tes, terminando o primeiro 
tempo com vantagem no 
placar, 41 x 19.
No terceiro quarto a equi-
pe do técnico Jaú conti-
nuou focada e abriu 30 
pontos a frente. Já na úl-
tima etapa, o treinador 
taubateano fez algumas  
mudanças, o time dimi-
nuiu o ritmo e ficou atrás 

mo. Ao longo de três dias, 
mais de 6.500 visitantes 
influentes e 700 empre-
sas expositoras fazem ne-
tworking, negociam e se 
atualizam com  as últimas 
notícias do setor. 
Para a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, a participa-
ção em eventos como este, 
que gera quase nenhum 
gasto para os cofres pú-
blicos, é muito importante 
para movimentar o turis-
mo na cidade.

no marcador. Mesmo as-
sim, a equipe da casa ga-
rantiu a vitória do jogo. O 
ala pivô, Kauã, foi o me-
lhor em quadra, com 19 
pontos e 10 rebotes.
Na próxima rodada, no dia 
12 de abril (quarta-feira), 
Taubaté enfrenta o Corin-
thians, às 16h, na capital 
paulista.

Ação para Gincana da 
Solidariedade arrecada 

2 toneladas de
alimentos em Caçapava

Neste ultimo domingo foi 
de festa e solidariedade, o 
evento Balada Teen arre-
cadou 2 toneladas de ar-
roz, em prol à gincana da 
solidariedade.
A festa reuniu cerca de 
400 adolescentes no Clube 
Jequitibá, e teve como ob-
jetivo principal conscien-
tizá-los e incentivá-los a 
ajudar o próximo.
A disputa continua, a meta 
é arrecadar 10 mil kg até o 
dia 10 de maio. Você pode 
fazer as doações em vários 
pontos da cidade.
A Prefeitura de Caçapava 
e o Fundo Social de So-
lidariedade estão promo-
vendo diversos eventos 
para ajudar na arrecadação 

de arroz, o próximo acon-
tece no dia 23 de abril, 
“Treinão” Solidário – com 
percursos de 5 km e 10 km, 
a concentração será no su-
permercado Simpatia.
Uma campanha também 
está sendo realizada na 
rede escolar municipal, a 
escola que mais arrecadar 
alimentos ganhará uma 
mesa de ping pong, e a 
sala uma visita à fábrica de 
chocolates da Nestlé.
A Gincana da Solidarieda-
de tem o apoio da Prefeitu-
ra de Caçapava e do Fundo 
Social de Solidariedade. 
Os alimentos arrecadados 
serão doados com o apoio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade. Vamos ajudar! 

Participe!
Confira os pontos de arre-
cadação
* Prefeitura de Caçapava 
(Paço Municipal)
* Fundo Social de Solida-
riedade
*Clube Recreativo Jequi-
tibá
*Escola Renascença
*Escola Sesi
*Depósito Nilo
*Supermercado Nelsinho
*Varejão Nogueira
*Algodão Doce
*Renati Agropecuária
*Academia Star Fit (Grê-
mio da Nestlé)
* Clínica Bonserá
* Mercado Mais (Bairro 
Piedade)
* Rede Simpatia

Secretaria de Serviços
Públicos promove limpeza 

de praias e praças em
Caraguatatuba

Nesta semana os funcio-
nários da Secretaria de 
Serviços Públicos de Ca-
raguatatuba (Sesep) estão 
fazendo a limpeza de di-
versas praças do centro da 
cidade.
As chamadas “equipes da 
madrugada” se espalharam 
entre as Praças Cândido 
Mota e Diógenes Ribeiro 
de Lima (onde funciona a 
Feira de Artesanato), Ave-
nida Anchieta e calçadas 
das praias Martim de Sá e 
Prainha.
São 10 trabalhadores nas 

praças do Centro e outros 
sete nas praias. Na ciclovia 
da estrada SP-55, região do 
bairro Poiares, outra equi-
pe com 10 varredores faz 
a limpeza em direção ao 
Centro.
No bairro Sumaré, outro 
grupo faz roçada e varri-
ção da Avenida Jundiaí. O 
plantão da madrugada vai 
até ás 11h, quando as pra-
ças e calçadas já deverão 
estar prontas.
Roçada no Indaiá
O secretário de Serviços 
Públicos, Roberti Costa, 

acompanhou hoje os tra-
balhos de um trator corta-
dor de grama no canteiro 
central da Avenida Geral-
do Nogueira da Silva, na 
orla da praia do Indaiá.
Segundo o secretário, o 
trabalho de um trator cor-
tador de grama substitui a 
mão de obra de 30 pesso-
as, em grandes áreas gra-
madas. “Queremos agili-
zar os serviços de limpeza 
em toda a cidade, por isso 
é importante contarmos 
com o apoio desse tipo de 
equipamento”.
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Miscelânea
Curiosidades

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudando 
o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com isso. O 
homem também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento 
global está acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa das atitudes tomadas 
pelo homem. Antes mesmo da metade do Século 21, será impossível viver nos 
continentes que atualmente são habitados e a população migrará para os pólos. 
Porem, os pólos também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá 
deixar de existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano deve 
enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez mais 
escassas, matando muitos humanos de fome antes que o final do Século chegue. 
Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela 
mudança imediata de hábitos dos homens.
***
Uma das principais causas do desaparecimento de animais é o desmatamento. 
Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o habitat natural dos 
pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem ter lugar para viver, essas espécies 
entram em extinção prejudicando também outros animais maiores que se alimen-
tam deles e causando um grande desequilíbrio ecológico. Os cientistas acreditam 
que cerca de cem espécies de animais desaparecem todos os anos por causa do 
desmatamento das florestas. O principal motivo para que o desmatamento ocor-
ra é a falta de planejamento urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser 
humano tem. Só na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são des-
matados todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de desastres 
ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando irreversivelmente 
a natureza e, conseqüentemente, o ser humano. 

Humor

Quando o chefe te pegar dormindo, diga:

1 – Eles me disseram no banco de sangue que isso poderia acontece comigo.
2 – Isso é só um cochilo de quinze minutos pra recuperara as energias, como foi 
ensinado naquele curso de gerenciamento do tempo em que vocês me mandaram 
fazer.
3 – Eu estava imaginando como é a vida de um cego.
4 – Eu não estava dormindo! Eu estava meditando sobre a missão da empresa e 
tentando descobrir um novo paradigma.
5 – Eu estava verificando se meu teclado é resistente à baba.
6 – Eu estava fazendo um exercício altamente especifico de Yoga para aliviar o 
stress do trabalho... Vocês descriminam pessoas que pratica Yoga?
7 – Por que você me interrompeu? Eu estava quase chegando numa solução para 
o nosso maior problema.
8 – A máquina de café está quebrada.
9 – Alguém deve ter posto café descafeinado no pote errado.
10 - ... em nome o Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém!
***
Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente, a mulher entra correndo 
no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo aparece e diz:
- Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu marido não sofreu 
nenhum arranhão...
- Que ótimo doutor! E da cintura pra cima?
- Bem minha senhora, essa parte ainda não chegou...

Mensagens

Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de 
luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressada-
mente. As circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a expe-
riência minuto a minuto. Evite as lágrimas importunas. O pranto pode complicar 
os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastrosamente, não se pre-
cipite no desespero. O erguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha 
paciência. Se você não chegar a dominar-se, debalde buscará o entendimento de 
quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere 
mais um dia ou uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A 
pretexto de defender alguém, não penetre no circulo barulhento. Há pessoas que 
fazem muito ruídos por simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e 
atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qual-
quer apreciação, abusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras 
ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora 
alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excedente 
é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude 
não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.
***
 Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas do lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessa-
riamente se reconciliar. Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. 
Se o que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato 
simbólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e 
se o orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.

Pensamentos, provérbios e citações

Pesquisas apontam que acordar cedo é sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.
Nem tudo que reluz é ouro.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem não tem cão caça com gato.
O amor não se define, apenas sente-se.
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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.

Futsal Taubaté busca
reabilitação na Liga 

Paulista

A ADC Ford Taubaté re-
cebe o Bauru, no dia 19 
de abril, às 19h, pela Liga 
Paulista de Futsal, no gi-
násio da Vila Aparecida.
A equipe busca a vitória, 
após derrota para o Dra-
cena, por 6 a 3, na últi-
ma sexta-feira, dia 7, fora 

de casa. Já no dia 22, os 
taubateanos enfrentam o 
Hortolândia, com apoio da 
torcida, em casa.
A ADC Ford Taubaté 
tem parceria com a Pre-
feitura e os apoios da 
Top 10 Comunicação,  
Academia Cunzolo Ac-

qua, B’Care Recovery, 
Água Mineral Bela Fon-
te, RT Sports, Escola  
Maple Bear, Academia do 
Suplemento, Geo Bem Es-
tar, Renato Osório Nutri-
cionista, Águas Moreira, 
Outlet Primee e Barbearia 
El Shadayy.

Equipe de Futebol Feminino 
sofre com imprevistos na

estreia e agora vai em busca 
da vitória no Paulista

As meninas de Taubaté 
vão em busca da vitória 
contra o  Centro Olímpico 
no dia 16 de abril, às 15h, 
no estádio Joaquinzão, 
pelo Campeonato Paulista 
de Futebol Feminino. As 
garotas comandadas pelo 
técnico Arismar Júnior ten-
tam se recuperar da derro-
ta sofrida, neste domingo, 
dia 9, para Embu das Ar-
tes, por 4 a 0, fora de casa, 

na estreia da competição. 
Antes da partida, o elenco 
sofreu com imprevistos, 
que na opinião do treina-
dor, foram determinantes 
no resultado da partida. 
“Infelizmente ocorreram 
vários problemas antes da 
partida, como acidente na 
estrada, contratempo com 
inscrição de atleta, não ti-
vemos preleção e aqueci-
mento, e tudo isso acabou 

fazendo toda a diferença 
dentro de campo. Fica de 
lição e agora vamos bus-
car as vitórias. Vamos tra-
balhar muito essa semana 
visando o próximo adver-
sário e contamos com o 
apoio da nossa torcida”, 
afirma Júnior. O time fe-
minino é apoiado pela Pre-
feitura, Top 10 Comunica-
ção, Cuticularia Beryllos e 
Ullisses Sports.
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Leilão de veículos antigos e 
bens inservíveis supera as 

expectativas e rende mais de 
200 mil reais a Paraibuna

A Prefeitura de Paraibuna 
– por meio do Departamen-
to de Licitação – realizou 
um leilão de bens inser-
víveis de propriedade da  
Administração Pública 
Municipal, na modalida-
de Maior Lance. O leilão 
aconteceu no dia 31 de 
março, no pátio da Direto-
ria de Obras e Serviços Pú-
blicos e reuniu um grande 
número de participantes.
    No total, o municí-
pio conseguiu arrecadar 
R$205.200,00 – quase 
o dobro da quantia pre-
vista de 126.300,00 (va-
lor dos lances iniciais).  
O dinheiro arrecadado 
com o leilão será apli-
cado de acordo com 
as necessidades do  
Governo Municipal, por 
meio da aquisição de no-
vos veículos e equipamen-
tos.     A maioria dos bens 

do leilão foi composta 
por ônibus, micro ônibus, 
Kombis, Gols, Patrol, den-
tre outros veículos. Tam-
bém estiveram incluídos 
mesas e cadeiras escola-
res, sucatas de informática 
e móveis de escritório em 
geral. Ao todo, foram lei-
loados 31 lotes com vários 
bens em boas condições, 
porém, para o município 
já não tinham mais serven-
tia por terem ultrapassado 
a vida útil.
    Além da boa quantia 
arrecadada para os cofres 
públicos municipais, o 
leilão também ajudou em 
outro aspecto importante,  
como explica o chefe do 
Setor de Transportes da 
Prefeitura, Ronaldo Fon-
seca. “Com o fim do lei-
lão, os compradores terão 
de retirar, por conta pró-
pria, os veículos e demais 

bens inservíveis que ad-
quiriram. Com isso, o pá-
tio da Diretoria de Obras 
“Saladeiro” ficará livre 
desses veículos antigos, o 
que tornará o espaço mais 
limpo e com um visual 
mais bonito”, afirma.
    Para o agente de con-
trole de endemias de Pa-
raibuna, Valdir Oliveira, 
a retirada dos veículos e 
outros bens inservíveis 
contribuirá para ajudar no 
combate ao Aedes aegypti.  
“Como esses veículos 
não eram mais utilizados 
e estavam há um bom 
tempo parados podiam 
servir de criadouros ao 
mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya e 
zika vírus. Portanto, c 
om a saída dessa frota 
inutilizada, o local estará 
mais protegido contra es-
sas doenças”, ressalta.  

Taubateanos se destacam 
no Campeonato Brasileiro 

de Atletismo sub 20

Os taubateanos Denner 
Cordeiro, 2º lugar nos 
110m com barreiras; Ro-
bson Godoi, 3º lugar nos 
800m; e Gisela Esmeralda, 
6º lugar no lançamento do 
martelo; foram destaques 

no Campeonato Brasileiro 
de Atletismo sub 20, neste 
final de semana, dias 7, 8 e 
9 de abril, na Arena Caixa, 
em São Bernardo do Cam-
po.
O torneio recebeu 750 

atletas, 117 clubes e 21 es-
tados inscritos. A próxima 
competição da equipe de 
Taubaté é o Circuito Fe-
deração Paulista de Atle-
tismo sub 18, no dia 22 de 
abril.

Judocas de Pinda se
classificam para o Paulista

No final de semana os atle-
tas das categorias de base 
da Semelp - Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba - participaram do Cam-
peonato Paulista de Judô 
/ Fase Inter Regional, das 
Classes Sub 18 e Sub 21. 
O evento, realizado em 
São Bernardo do Campo, 

contou com a presença dos 
atletas da região do ABC, 
Mogi das Cruzes e do Vale 
do Paraíba. Dos nove judo-
cas que formaram a equipe 
de Pinda, quatro subiram 
ao pódio e se classificaram 
para a fase final do Cam-
peonato Paulista de Judô, 
que acontecerá no dia 21 
de abril, também em São 

Bernardo do Campo.
Destaque para os seguin-
tes atletas: Maria Fernan-
da Chinaqui, 3ª colocada 
no Sub 18 Pesado; Bianca 
Ferreira, 3ª colocada no 
Sub 18 médio; Alessandro 
Lima, 3º colocado no Sub 
21 Meio Leve; e Pablo 
Senna, campeão no Sub 21 
Meio Pesado.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 01/2017

O Instituto de Previdência do Município de Tauba-
té, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas al-
terações, torna público aos interessados, que se acha 
aberto: Convite nº 01/2017 para contratação de em-
presa especializada para a prestação de serviços de 
publicação de atos oficiais de interesse do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté. A Carta Con-
vite completa encontra-se disponível gratuitamen-
te para qualquer interessado na sede do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté, sito à Rua Dr. 
Pedro Costa, nº 173, Centro - Taubaté-SP, durante o 
seu expediente de atendimento ao público, de segun-
da a sexta-feira, das 08:00h. às 17:00h ou através do 
sítio eletrônico do IPMT (http://www.ipmt.sp.gov.br/
licitacoes).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DE TAUBATÉ, AOS 10 DE ABRIL DE 2017.

ELIANA ALVES AQUINO DE CAMPOS
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Taubaté
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone- (012) 3632-4166
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Prefeitura de Ilhabela realiza Oficina de Ovos de Páscoa
A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio de uma parce-
ria entre o Fundo Social 
de Solidariedade e a Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Social de 
Ilhabela, realizou no últi-
mo sábado, uma oficina de 
ovos de páscoa, no Centro 
de Referência de Assis-
tência Social – CRAS, na 
Barra Velha.
O workshop contou com 
quatro turmas, em aulas 
com duas horas de dura-

ção. No período, as 38 alu-
nas que participaram da 
oficina, aprenderam com 
a professora Selma Silva a 
confeccionar ovos de pás-
coa, bombons e trufas com 
diversos recheios.
“É muito gratifican-
te ver os olhos des-
sas mulheres brilhando  
depois que terminam de 
confeccionar os ovos e 
percebem que são capa-
zes de fazer perfeitinho. 
Depois deste aprendizado, 

elas podem fazer os qui-
tutes tanto para a família 
como para vender, garan-
tindo uma renda extra”, 
disse a presidente do Fun-
do Social, Júlia Tenório.
No final da oficina, 
as alunas receberam 
certificado e um kit  
com forminhas para conti-
nuar a produção dos ovos 
em casa. Os chocolates 
produzidos durante o cur-
so serão doados à Casa da 
Criança de Ilhabela.

Plantio de 75 mudas
frutíferas no Residencial

Campos do Conde I
de Tremembé

Prefeitura de Taubaté
realiza obras no túnel
do Campos Elíseos 

nesta semana

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

Pinda: Quinta é dia de feira
orgânica noturna na cidade

Continuando o programa 
de educação e conscienti-
zação ambiental com plan-
tios de árvores em locais 
públicos e entidades do 
Município de Tremembé, 
a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente realizou 
um ciclo de palestras com 
a Associação de Morado-
res do Residencial Cam-
pos do Conde, explanando 

Nesta semana o túnel do 
bairro Campos Elíseos 
passará por obras de repa-
ro. A Secretaria de Mobili-
dade Urbana trabalha para 
que não haja bloqueio no 
tráfego do acesso. Agentes 
de trânsito estarão no local 

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente no dia 14 de 
abril (sexta-feira santa), e 
segunda-feira, dia 17 (Fe-
riado de São Benedito). 
Não haverá coleta de lixo 
na sexta-feira. Já os PEVs 
(Pontos de Entrega Volun-
tária) não terão expediente 
na sexta e na segunda-fei-
ra, mas no sábado dia 15 
funcionarão normalmente 
das 7h às 13h. Os serviços 
essenciais à população não 
serão interrompidos:
* Pronto Socorro Munici-

Desde a semana passada, 
quinta-feira é o dia da fei-
ra noturna de produtos or-
gânicos em Pindamonhan-
gaba. Com a novidade, o 
município ganhou mais 
um ponto de vendas dos 
produtos 100% orgânicos, 
produzidos por agriculto-
res locais. A feirinha acon-
tece no Shopping Pátio 
Pinda, das 18 às 21 horas.
Todos os produtores são 
todos de Pindamonhan-
gaba, certificados, e que 
passaram por capacita-
ção desenvolvida pelo 

sobre as benesses da arbo-
rização urbana, metodolo-
gia do plantio manutenção 
da árvore, escolha da espé-
cie correta para a calçada, 
entre outras questões.
Em tal etapa do programa, 
foram plantadas 75 mudas 
de árvores frutíferas divi-
didas entre acerola, caram-
bola, laranja, jabuticaba, 
pitanga, pêssego, e manga.

e painéis luminosos terão 
mensagens de aviso orien-
tando os motoristas.
A intervenção é necessária 
para que uma equipe da 
Secretaria de Obras pos-
sa remover uma grelha de 
ferro que fica sob a galeria 

pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino; * Unidade de 
Pronto Atendimento (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-
bana;
* Centro de Referência 

Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural). 
São parceiros da inicia-
tiva a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de Agri-
cultura, o Sindicato Rural 
e a Apep - Associação de 
Produtores Ecológicos de 
Pindamonhangaba.
Além da feira noturna no 
shopping, a Praça Emílio 
Ribas - conhecida como 
praça da igreja São Bene-
dito - também conta com 
uma feira de orgânicos, to-
das as terças e sextas-fei-

Nas próximas fases do 
projeto de arborização 
urbana, iremos abran-
ger outras áreas públicas 
não ocupadas em outros 
bairros. A Secretaria de  
Agricultura e Meio Am-
biente continuará implan-
tando Pomares Urbanos 
com frutas nativas em lo-
cais selecionais nos bair-
ros da cidade.

pluvial que passa no local. 
A grelha está danificada e 
precisa ser removida para 
não provocar incidentes. 
Uma chapa de aço será 
chumbada, provisoria-
mente, até que a nova peça 
fique pronta.

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 14 (sexta-feira) das 7h 
às 13h, dDia 15 (sábado) 
das 7h às 14h, dia 16 (do-
mingo) das 7 às 13h e dia 
17 (segunda-feira) das 7 às 
13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

ras, das 7 horas ao meio-
dia. O Sindicato Rural 
promove sua feira orgâni-
ca, todas as quartas-feiras, 
no período da noite. 
Os alimentos orgânicos são 
aqueles livres de agrotóxi-
cos e insumos químicos. 
São considerados mais be-
néficos para a saúde, mais 
nutritivos, saborosos, são 
certificados, ajudam o de-
senvolvimento dos peque-
nos agricultores, protegem 
a qualidade da água e do 
solo em seu cultivo, entre 
outras qualidades.


