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A GAzetA dos Municípios

Unidade Móvel do Programa 
Bolsa Família retorna à

atividade em Pinda

CMEI ganha novo
parquinho infantil

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de As-
sistência Social, retomou 
as atividades da Unidade 
Móvel do programa Bolsa 
Família no dia 31 de agos-
to.
O projeto “Bolsa Família 
vai até você” tem como 
objetivo estar presente em 
diversas áreas da cidade 
para facilitar o acesso das 
famílias aos programas so-
ciais disponíveis.
Atualmente, 16 mil famí-
lias participam dos pro-
gramas sociais disponíveis 
em Pinda, entre os mais 
procurados estão: Bolsa 
Família, Minha Casa Mi-
nha Vida, Tarifa Social de 
Energia Elétrica, Kit Con-
versor Digital, Carteira do 
Idoso, entre outros.
O município se tornou re-
ferência regional, pois foi 
a primeira cidade a receber 

O CMEI (Centro Munici-
pal de Educação Infantil) 
Maria Aparecida Gomes 
– “Sá Maria” comemorou, 
na última terça-feira (5), 
o novo parquinho infan-
til instalado na unidade. 
O evento realizado com a 
participação dos pais acon-
teceu em dois horários, às 
8 horas e às 13 horas.
O novo parquinho conta 
com balanço, gira-gira, 
escorregador e gangorra. 
A presença dos pais e do 
subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luis de Pau-

o veículo no Vale do Para-
íba. Porém as atividades 
acabaram cessando duran-
te o ano anterior e foram 
retomadas a partir de de-
mandas apontadas no De-
partamento de Assistência 
Social em 2017.  Para o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, “o 
intuito é possibilitar o aces-
so da população, que mui-
tas vezes tem dificuldade 
para se locomover devido 
à distância possibilitando 
assim o cadastramento, 
além de acompanhar as 
famílias já beneficiadas, 
levando atendimento de 
qualidade”, afirma.
A diretora de Assistência 
Social Ana Paula de Al-
meida Miranda destaca a 
importância do trabalho 
realizado para os muníci-
pes. “A meta é levar aten-
dimento de qualidade às 
famílias de baixa renda, 

la Santos, foi uma oportu-
nidade para a população e 
os gestores de conhecerem 
mais de perto a estrutura 
do local e participarem de 
um momento de integra-
ção entre a escola e a fa-
mília.
“Foi muito bom. As 
crianças ficaram encan-
tadas e os pais agrade-
ceram pela iniciativa, 
pois as crianças hoje em 
dia já não brincam mais.  
E necessitam desse mo-
mento na escola para res-
gatar valores tão importan-

garantindo acesso aos be-
nefícios sociais e à prote-
ção social”, disse.
Durante a visita, a equipe 
usa uniforme, garantindo 
a credibilidade dos funcio-
nários, e toda a estrutura 
é completa para realizar o 
cadastramento ou recadas-
tramento da população.
A unidade móvel ficará 
próxima ao CRAS ou PSF 
dos bairros e não é neces-
sário agendamento para a 
realização de cadastros. 
Interessados podem pro-
curar também o Centro In-
tegrado de Assistência So-
cial, localizado próximo à 
Prefeitura ou ao CRAS de 
Moreira César, que fun-
cionam de segunda a sex-
ta, das 8h às 16h.
Mais informações podem 
ser encontradas no blog 
do cadastro único http://
cadastrounicopinda.blogs-
pot.com.br/. 

tes na infância. Através do 
brincar podemos vivenciar 
juntamente com as crian-
ças o mundo mágico da 
imaginação e a realidade”, 
comenta a coordenadora 
do local, Adriana Cristina 
Pereira Vasconcelos Ri-
beiro.
O momento da brinca-
deira auxilia também 
no desenvolvimento 
das crianças, sendo uma  
“ferramenta” para estimu-
lar suas relações sociais, 
autonomia, habilidade 
motora e linguagem.

Movimenta Taubaté
reúne 600 pessoas

Atletas e alunos de ginás-
tica rítmica e artística par-
ticiparam no último final 
de semana da 3ª edição do 
Movimenta Taubaté.
O evento tem o objetivo de 
levar atletas e alunos dos 

projetos sociais oferecidos 
pela Prefeitura de Taubaté 
para se apresentar no Via 
Vale Garden Shopping, 
mostrando a variedade de 
projetos sociais oferecidos 
no município.

Nesta edição, atle-
tas e alunos dos  
projetos sociais do Co-
mum-Unidade em Ação 
se apresentaram. Cerca de 
600 pessoas passaram pelo 
evento.

Novo Horizonte recebe 
unidade escolar

revitalizada em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, entrega no dia 
13 de setembro, às 10h, 
mais uma unidade esco-
lar revitalizada; a EMEF 
Marta Miranda Del Rei, 
que fica na avenida Mario 
Banhara, 100, bairro Novo 
Horizonte.
Foram investidos R$ 
303.292,00 na readequa-
ção do prédio para receber 
os alunos do período inte-
gral, com a criação de qua-
tro salas de aulas amplas, 
além da reforma de quatro 
banheiros.

A escola foi toda revitaliza-
da, com melhorias na cozi-
nha da merenda, despensa, 
cozinha dos professores,  
secretaria administrati-
va banheiros dos alunos, 
banheiros dos professo-
res, bebedouros, pintura, 
manutenção hidráulica e 
elétrica. Para essas inter-
venções foram investidos 
R$399.746,54.
Atualmente são qua-
se 17 mil alunos, de 
Educação Infantil e  
Ensino Fundamental, no 
período integral nas unida-
des escolares da rede mu-

nicipal de ensino. Somente 
nesta escola são atendidos 
1.020 alunos.
Além da revitalização, 
manutenção, ampliação de 
unidades existentes e inau-
guração de novas unidades,  
a Prefeitura de Tauba-
té também promove 
atividades visando a 
formação de novas habi-
lidades e conhecimentos 
e desenvolvimento das  
potencialidades humanas 
nos alunos em seus dife-
rentes aspectos: cogniti-
vos, afetivos e sociocultu-
rais.
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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.

Miscelânea

Curiosidades

Pelo dia 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

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me 
trouxe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa 
porque ele não sabe ler.

Mensagens

Não perca a tua fé. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. 
Esforça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova 
na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, 
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-se. Brilha a 
alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te atormente o 
ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a mente. Não te 
esqueça, porém, que amanhã será um novo dia.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. 
Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a 
sua luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades, passando a não 
considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de 
sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de 
assim fazer. Acredite-se com sorte, com tempo a seu favor, com saúde e 
uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a 
providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.

Campanha de Multivacinação 
acontece em 5 unidades de 

Taubaté

A Campanha Estadual de 
Multivacinação começou 
esta segunda-feira, dia 
11 de setembro, em cin-
co unidades de saúde de 
Taubaté e prossegue até o 
dia 22. O público alvo são 
crianças e adolescentes até 
15 anos de idade.
Estão disponíveis doses 
contra 18 tipos de doenças. 
A vacinação acontece nas 
UBS (Unidade Básica de 
Saúde) Mais Independên-

cia, Fazendinha, Aeropor-
to, Gurilândia e no Pamo 
(Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico) 
do Mourisco.
O objetivo desta cam-
panha é colocar em 
dia a caderneta de va-
cinação das crianças e  
adolescentes. Para isto, é 
obrigatória a apresentação 
da carteirinha nas unidades.  
O horário de aplicação das 
vacinas é das 8h às 10h30 

e das 13h das 15h30, à ex-
ceção da UBS Mais Inde-
pendência que não fecha 
para o almoço.
No próximo sába-
do, dia 16, será o “Dia 
D” e a vacinação vai  
acontecer nestes cinco 
postos sem intervalos, das 
8h às 17h.
Mais informações pelo te-
lefone da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté: 
3629-6232.

Prefeitura de Pinda
comemora aniversário

do pedagogo Paulo
Freire com palestra

Na próxima segunda 
(18), às 18h30, a FUN-
VIC- Faculdade de  
Pindamonhangaba pro-
move em parceria com a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, uma palestra em 
comemoração ao aniver-
sário do pedagogo Paulo 
Freire.
O tema da palestra será 
“Paulo Freire e os desafios 
da educação na atualidade 
brasileira”, ministrada por 
Lisete Arelaro.
Paulo Freire foi um edu-
cador, pedagogo e filósofo 
brasileiro com reconhe-

cimento internacional. 
Seu maior objetivo em 
relação à educação era  
desenvolver o pensamen-
to crítico dos alunos, para 
que eles refletissem sobre 
a desigualdade social. Co-
nhecido como patrono da 
pedagogia brasileira, en-
tre suas contribuições está 
também o método de alfa-
betização de adultos que 
leva seu nome.
“A realização deste en-
contro, produto de uma 
parceria entre a univer-
sidade e o município,  
concretiza um momen-
to de grande importância 
para a educação em nossa 

cidade ao promover um 
debate sobre a vida e a 
obra do educador brasilei-
ro de maior proeminência, 
que levou nosso país ao  
reconhecimento interna-
cional na história da peda-
gogia”, ressalta o secretá-
rio de Educação Professor 
Júlio Valle.
O evento é gratuito e des-
tinado aos educadores da 
rede municipal de Pin-
damonhangaba, porém o 
público interessado pode 
participar comparecendo 
no auditório da FUNVIC, 
na Estrada Radialista Per-
cy Lacerda, 1000, Pinhão 
do Borba.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 182, Termo nº 6632
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON JUNIOR DE OLIVEIRA RI-
BEIRO e DAYANE ROSA SANT’ANA NAGAROTO, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 20 de janeiro de 1978, 
de profissão metalúrgico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no 
mesmo endereço da contraente, filho de JOÃO CARLOS RIBEIRO, de 75 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 26 de dezembro de 1941, re-
sidente e domiciliado em Taubaté/SP e de ANA MARIA DE OLIVEIRA, faleci-
da em Taubaté/SP na data de 15 de março de 2005. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 23 de junho de 1983, de profissão estudante, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Campos do Jordão, nº 535, Centro, nesta cidade, 
filha de ANTONIO FERNANDO NAGAROTO, falecido em Tremembé/SP na 
data de 13 de março de 2011 e de SINHORINHA SANT’ANA NAGAROTO, 
de 70 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascida na data de 2 de abril de 
1947, 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 182, Termo nº 6633
Faço saber que pretendem se casar PAULO CESAR RODRIGUES MIRANDA 
e CLÁUDIA FABIANA DE JESUS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Taubaté - SP, nascido em 7 de maio de 1980, de profissão desenhista pro-
jetista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida do Contorno, 
nº 466, Centro, nesta cidade, filho de PAULO CEZAR MIRANDA, de 70 anos, 
nascido na data de 9 de dezembro de 1946, residente e domiciliado em Taubaté/
SP e de JURACI RODRIGUES MOREIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 
5 de julho de 1987. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 15 de 
abril de 1976, de profissão psicóloga, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada na Rua Vito Abatepaulo, nº 60, Apto. 24, Ouro Verde, Pindamonhangaba/
SP, filha de NÉLSON DE JESUS, de 66 anos, nascido na data de 9 de março 
de 1951 e de SUELI VIEIRA DE JESUS, ambos residentes e domiciliados em 
Pindamonhangaba/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 im-
prensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 183, Termo nº 6634
Faço saber que pretendem se casar RODOLFO MELLO RIBEIRO LUZ e PA-
TRICIA NAVARRO BARBOSA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 17 de julho de 1989, de profissão advogado, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Major Zanani, nº 113, Cen-
tro, nesta cidade, filho de VALDIR OLIMPIO DA LUZ, de 49 anos, natural de 
Lagoinha/SP, nascido na data de 1 de outubro de 1967, residente e domiciliado 
em Carapicuiba/SP e de DEILA MARCIA RIBEIRO, de 49 anos, natural de Tre-
membé/SP, nascida na data de 25 de julho de 1968, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 7 de abril de 1989, de 
profissão escrevente, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de MOISÉS DE SOUZA BARBOSA, de 72 anos, 
natural de Raul Soares/MG, nascido na data de 13 de julho de 1945 e de MARIA 
ENA NAVARRO TOVARIAS, de 54 anos, natural de Santiago - Chile, nascida 
na data de 27 de julho de 1963, residentes e domiciliados em São Paulo/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

Auxiliar de Logistica
(para Pessoas  com 
Deficiência)
Farmacêutico

D O C U M E N T O S 
N E C E S S Á R I O S 
PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEI-
RA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO 
PAT:
Piso superior da Ro-
doviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUN-
C I O N A M E N T O : 
SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H 
ÀS 17H
Cadastro para Em-
presas 
As empresas que têm 
o interesse em cadas-
trar vagas abertas  en-
trar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS FISCAIS

SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2017
(§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000)

O Poder Executivo torna público, para conhecimento da popula-
ção, que demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 
do 2º quadrimestre do ano de 2017, na comissão de Finanças e 
Orçamento do Legislativo, em audiência pública a ser realizada 
no dia 28 de setembro de 2017, às 18h00m, na Câmara Municipal 
de Monteiro Lobato, na Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, nº 21, 

Centro, nesta cidade. 

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, 11 de setembro de 2017.
Daniela de Cassia Santos Brito – Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

20ª edição do Dança 
e Movimento começa 
amanhã em Ilhabela

Um dos maiores espetácu-
los de dança do Estado de 
São Paulo acontece a par-
tir desta terça-feira, 12, às 
19h, em Ilhabela. O Dança 
e Movimento, realizado 
no Espaço Cultural Pés 
no Chão, segue até o dia 
1º de outubro e terá oito 
apresentações nacionais e 
internacionais, que acon-
tecem no Espaço e em es-
colas do arquipélago, além 
de duas noites destinadas 
exclusivamente aos alunos 
de dança de instituições 
educacionais e culturais da 
cidade e região.
A abertura fica por conta 
da apresentação da peça 
“Brinquedo…Brincadei-
ras…Brincadança”, dos 
artistas do Atelier Boissu-
canga, dirigido pela baila-
rina e professora Juliana 
Andrade.
O evento realizado pelo 
Espaço Cultural Pés no 
Chão, tem apoio da Prefei-
tura de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
FUNDACI.
O Espaço Cultural Pés no 
Chão fica na Rua Macapá 
72, na Barra Velha. Mais 
informações pelo fone: 12 
3896 6727 ou através do 

site www.pesnochao.org.
br.
A entrada é franca.
Confira a programação da 
semana:
12/9 – às 19 horas – no es-
paço Pés no Chão
Quem convida crianças 
de todas as idades para 
participar do espetáculo 
“Brinquedo… Brincadei-
ras… Brincadança” são os 
artistas do Atelier Boissu-
canga, dirigido pela baila-
rina e professora Juliana 
Andrade.
15/9 – às 14h30 – na E. M. 
Prof. José Antônio Verzeg-
nassi
A Palhaça Carmela vai 
com sua Kombi na Esco-
la Municipal Prof. José 
Antonio Verzegnassi, na 
Água Branca, apresentar 
para os alunos, e para o 
público em geral, o espe-
táculo Retalhos Popula-
res. Nômade e viajante, a 
palhaça rapidamente arma 
e desarma sua casa, que  
cabe dentro de uma mala 
e dentro dela cabe o mun-
do! Contando com a com-
panhia da galinha de pano 
Margarida e de um músico 
que executa a trilha so-
nora, Carmela interage o 

tempo todo com o público, 
com quem divide sua in-
timidade e seus pequenos 
problemas.
16/9 – às 20 horas, no es-
paço Pés no Chão
A Sopro Cia. de Dança, 
dirigida por Roberto Amo-
rim, apresenta “Se não é 
amor”.  Neste trabalho, 
o coreógrafo empresta 
sua experiência pessoal e 
compartilha com o elenco 
e com o público as rela-
ções estabelecidas por ele 
durante a gestação de seu 
primeiro filho até o nas-
cimento. Retrata também 
a relação que temos com 
o novo e a renovação da 
vida.
17/9 – às 19 horas, no es-
paço Pés no Chão
O Núcleo Arcênico de 
Criações traz “Quero 
ser Preto”, um espetá-
culo de dança-teatro e 
artes integradas dirigi-
do por Jorge Vermelho,  
que propõe uma reflexão 
sobre o preconceito em 
suas diferentes formas. In-
dicado para maiores de 14 
anos, o trabalho foi con-
templado pelo PROAC 
Circulação de Espetáculo 
de Dança – 2016.
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Eleição dos membros 
do Conselho Municipal 
de Saúde em Tremembé

Unidades de Saúde
recebem campanha de 
atualização de vacinas

em Caraguatatuba

Desfile de 7 de Setembro
reúne mais de 10 mil 

pessoas em Caçapava

Abertas inscrições para o
Conselho Municipal de

Educação em Caraguatatuba

Considerando a Lei 
Municipal nº 2.386 de 
07/05/1997, alterada pela 
Lei nº 2.443 de 21/08/1998 
e pela Lei nº 3.277 de 
18/10/2007, convidamos 
os trabalhadores de saúde 
da área pública e privada 
para participar da escolha 
dos membros do Conse-
lho Municipal de Saúde do 
segmento trabalhador de 
saúde que estejam cadas-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realiza até dia 22 
de setembro a campanha 
de atualização de cader-
neta de vacinação em to-
das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s), sempre 
das 8h às 17h. Segundo a 
Secretaria de Saúde, no sá-
bado (16/9) haverá o “Dia 
D”, com um grande muti-
rão de imunização. Todas 
as vacinas da caderneta 
estarão disponíveis para 
aplicação. O público alvo 
para a mobilização são 
crianças e adolescentes até 

O público lotou as ruas do 
centro da cidade para as-
sistir ao desfile do Dia da 
Independência na última 
quinta-feira (7). Segundo 
a Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana mais 
de 10 mil pessoas compa-
receram ao evento.
A solenidade começou às 
8h30 com o Hasteamento 
das Bandeiras, na Praça 
da Bandeira. O desfile cí-
vico-militar teve início às 
9h com a participação das 
escolas do município, da 
Banda BAMAC (Banda 
Marcial de Caçapava), ór-
gãos de segurança pública, 
cavaleiros, moto clube e 
instituições da cidade. Ao 

Entre os dias 12 a 15 deste 
mês estão abertas as ins-
crições para o Conselho 
Municipal de Educação 
de Caraguatatuba. Pode-
rão participar agentes ad-
ministrativos, inspetores 
de alunos, professores em 
exercício, auxiliares de 
desenvolvimento infantil, 
agentes de apoio escolar 
e representantes dos se-
guintes segmentos: pais 
ou responsáveis da rede 
municipal, estadual, fede-

trados no Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES, e infor-
mando que:
Todos os trabalhadores da 
área de saúde poderão vo-
tar e ser votado;
O segmento trabalhador 
de saúde possui 06 vagas 
de representação sendo 03 
titulares e 03 suplentes;
As fichas de inscrições 
com os nomes dos candi-

15 anos de idade.  A ação 
será realizada em todo o 
país, segundo determina-
ção do Ministério da Saú-
de. Aproximadamente 130 
funcionários estarão en-
volvidos nessa iniciativa.
De acordo com o secre-
tário de Saúde, Amauri 
Toledo, essa ação é funda-
mental para garantir a saú-
de da população. “Agora 
é a hora de vacinar. Não 
existe desculpa dessa 
vez, porque vamos abrir a 
oportunidade para que os 
pais levem seus filhos para 

todo, três mil pessoas pas-
saram pela avenida.
O prefeito, Fernando Cid 
Diniz Borges, que já pres-
tou serviço como coronel 
do Exército Brasileiro, é 
quem abriu o desfile mili-
tar. Acompanhado da ban-
da do Exército foi recebi-
do com grande entusiasmo 
e aplausos da população 
caçapavense.
O ápice do evento foi à 
apresentação das três For-
ças Armadas do Brasil 
pela primeira vez na ci-
dade. Oficiais e praças da 
12ª Brigada de Infantaria 
Leve Aeromóvel (Exérci-
to Brasileiro), marinheiros 
do 8º Distrito Naval (Ma-

ral ou particular; segmen-
to das associações, coope-
rativas, clubes de serviços 
ou movimentos comunitá-
rios sediados no municí-
pio. Todos os interessados 
em participar do processo 
eleitoral seja como can-
didato ou eleitor deverão 
inscrever-se mediante pre-
enchimento das fichas no 
endereço eletrônico: ht-
tps://goo.gl/ZHb1eT.
Para o candidato, a ins-
crição será efetivada e 

datos deverão ser enviadas 
até o dia 15/09/2017, às 
10h na sala da Secretaria, 
no Centro de Saúde de 
Tremembé;
A eleição do representante 
esta prevista para o perío-
do de 25 a 29/09/2017 às 
15h na sala do Conselho 
Municipal de Saúde, no 
Centro de Saúde de Tre-
membé; A sua participa-
ção é muito importante.

a vacinação durante um 
sábado, no “Dia D”. Esse 
é o meio de prevenir di-
versas doenças”, afirmou 
o secretário.
Além disso, haverá o re-
forço da vacinação contra 
a meningite e o HPV. A va-
cina contra HPV pode ser 
aplicada em meninas entre 
9 e 14 anos, meninos en-
tre 11 e 14 anos e homens 
ou mulheres que sejam 
portadores de HIV/AIDS. 
Receberão a vacina contra 
a meningite crianças com 
idade entre 12 e 13 anos.

rinha do Brasil) e cadetes 
da Academia Militar das 
Agulhas Negras (Exército 
Brasileiro) desfilaram pela 
avenida, além dos alunos 
da Escola de Especialistas 
de Aeronáutica (Força Aé-
rea Brasileira) que fizeram 
uma demonstração de or-
dem unida sem comando 
para os presentes.
O desfile foi organizado 
pela Prefeitura de Caça-
pava, por meio das se-
cretarias de Educação e 
Cultura Esporte e Lazer, 
com o apoio da Secretaria 
de Saúde, Defesa Civil, 
Fiscalização de Trânsito, 
Guarda Civil Municipal e 
Polícia Militar.

finalizada após a compro-
vação do segmento o qual 
pertence e com a entrega 
das cópias dos documen-
tos exigidos. Como eleitor 
também é preciso atestar 
a qual categoria pertence 
e apresentar documen-
to oficial com foto no dia 
da votação. A eleição será 
no dia 19 de setembro, às 
19h30, na EMEF Dr. Car-
los de Almeida Rodrigues, 
na Avenida Pernambuco, 
1.101, no bairro Indaiá.

Flit 2017 recebe visita de 400 estudantes
de Taubaté

Mais de 400 crianças de 
escolas da rede pública e 
particular de ensino es-
tiveram presentes nesta 
segunda-feira, dia 11 de 
setembro, primeiro dia da 
Flit 2017 (Feira de Litera-
tura Infantil de Taubaté).
Os estudantes participa-
ram das sessões de conta-
ção de histórias, assistiram 
peças teatrais e puderam 
fazer suas próprias apre-
sentações, caso da escola 
Judith Campista Cesar.
O dia de estreia da feira 

também foi marcado pela 
presença das famílias, que 
visitaram os estandes das 
editoras e conferiram as 
opções de títulos com pre-
ços acessíveis.
No período da noite, as 
atividades foram de for-
mação dos professores, ca-
poeira da Academia Ginga 
Brasil e encerramento com 
um show da cantora Luana 
Camarah, previsto para as 
20h.
A programação da feira 
segue nesta terça-feira, dia 

12 de setembro, com mais 
contação de histórias, te-
atro, atividades literárias 
e intervenções artísticas. 
O público interessado po-
derá conferir as atrações 
da Feira no www.taubate.
sp.gov.br na página www.
facebook.com/feiradelite-
raturainfantildetaubate/.
A Flit 2017 vai até o dia 
17 de setembro, na Ave-
nida do Povo, e tem como 
temática “O Saci – Ética 
e Cidadania na Literatura 
Infantil”.


