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A GAzetA dos Municípios

Troca de ingressos para 
EMS Taubaté Funvic e 

SESI-SP começa
quinta-feira

Sabesp alerta para
economia no consumo 

de água em Taubaté

Os ingressos para a par-
tida entre EMS Taubaté 
Funvic e SESI -SP estarão 
disponíveis para troca no 
ginásio da CTI e no Via 
Vale Garden Shopping na 
próxima quinta-feira, dia 
14 de setembro. O jogo 
acontece no próximo sába-
do, dia 16 de setembro, às 
18h30 no ginásio do Abae-
té e vale pela 8ª rodada do 
Campeonato Paulista.
Cada ingresso será troca-
do por 1kg de alimento 
não perecível (exceto sal e 
açúcar).Uma única pessoa 
poderá trocar apenas dois 
ingressos, mediante apre-
sentação de documento 
como CPF ou RG; e crian-
ças até 4 anos não preci-
sam de ingresso.
Para essa partida, 10% dos 
ingressos colocados para 

Um problema na captação 
no rio Una provocou uma 
redução na água disponí-
vel para abastecimento em  
Taubaté e Tremembé.
A Sabesp trabalha para a 
normalização da captação 
e solicita à população que 
colabore e evite o desper-
dício. A água armazenada 
nas caixas-d’água deve ser 
usada com controle.
O rio Una é responsável 
por 30% da água captada 
para abastecer Taubaté e 
Tremembé.
Casos de emergência de-

troca serão reservados para 
atender pessoas do grupo 
especiais: portadoras de 
deficiência física; idosos 
com idade igual ou supe-
rior a 65 anos; gestantes 
e pessoas acompanhadas 
por crianças de colo. Os 
mesmos deverão apresen-
tar, no momento da troca, 
documentos comproba-
tórios de sua necessidade 
de atendimento prioritário 
(Lei nº 10.048, de 8 de no-
vembro de 2000).
Ao todo serão disponi-
bilizados 800 ingressos, 
distribuídos nos postos de 
trocas:
– Ginásio da CTI (rua das 
Três Meninas, s/n) – das 
8h30 às 18h – ingressos 
disponíveis: 400 (40 pre-
ferencial);
– Via Vale Garden Sho-

vem ser informados pela 
Central de Atendimento 
Telefônico da Sabesp pe-
los números 195 ou 0800 
055 0195, que atende 24 
horas. A ligação é gratuita.
Confira algumas dicas de 
economia:
– Tome banhos mais cur-
tos;
– Deixe a torneira fechada 
enquanto escova os dentes 
ou faz a barba;
– Deixe para lavar o car-
ro em outra data – e evite 
usar a mangueira, prefira 
um balde com água;

pping – das 14h às 22h – 
Ingressos disponíveis: 400 
(40 preferencial).
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo. 
É proibida a entrada de 
instrumentos musicais, ca-
pacetes, guarda-chuvas e 
bebidas alcoólicas ou não, 
em garrafas ou latinhas. 
Somente será liberada a 
entrada de água em copos 
plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 1 
hora antes da partida.

– Lave a calçada ou o quin-
tal em outro dia e lembre-
se de usar uma vassoura e 
um balde com água, não a 
mangueira;
– Dê preferência 
para lavar a roupa e 
a louça em outro dia  
ou use as máquinas de la-
var roupa e de lavar louça 
apenas quando elas estive-
rem na capacidade máxi-
ma;
– Antes de lavar a louça, 
retire o excesso de comida 
com a esponja; deixe a tor-
neira fechada ao ensaboar.

Festival de Música da 
Juventude será em novo 

local em Pinda

O Festival de Música 
da Juventude será rea-
lizado em novo local e 
nova data, pelo Depar-
tamento de Cultura da  
Prefeitura. Será dias 19, 20 
e 21 de setembro, no Tea-
tro Galpão, das 18 às 22 
horas. A entrada é gratuita.
De acordo com o di-

retor do Departamen-
to de Cultura, Alcemir 
Palma, a mudança do  
local e dias do evento 
se fez necessária devi-
do ao baixo número de  
inscritos e para acomodar 
melhor o público, evitan-
do o cancelamento do fes-
tival.

O Festival abrange todos os 
gêneros musicais e será di-
vidido em duas categorias:  
Composição inédi-
ta e Interpretação. O 
valor do prêmio para  
o primeiro lugar será R$ 
2.588,08, o segundo rece-
berá R$ 1.294,04 e o ter-
ceiro R$ 647,02.

Fundo Social de Pinda 
inicia cursos

profissionalizantes

Nesta semana, o Fundo 
Social de Solidariedade 
iniciou as aulas dos cur-
sos profissionalizantes de 
Cozinheiro Básico e Ca-
mareira. No total, 40 pes-
soas serão formadas nesta 
primeira iniciativa.
As aulas do Curso de Co-
zinheiro Básico tiveram 
início na segunda-feira 
(11), no prédio da Me-
renda Escolar. Serão 300 
horas de aulas teóricas e 
práticas, abrangendo con-
teúdo como manipulação 
de alimentos, cortes de 
legumes, molhos, prepa-
ro de aves, carne bovina, 
grãos, peixes, massas, do-
ces dentre outros.
No local, foi montada uma 
horta orgânica, que os alu-
nos manterão até a finali-

zação do curso, com horta-
liças, temperos e PANC´s  
- Plantas Alimentícias Não 
Convencionais.
O curso tem a parceria 
da empresa Ruzene, que 
vai fornecer a farinha de 
arroz para a produção de 
massas, bolos e pães, e 
também diversos tipos de 
arrozes especiais, como 
o arroz preto, vermelho e 
cateto, entre outros, para o 
módulo de preparação de 
arroz. A empresa fornece-
rá ainda, o uniforme dos 
alunos: camisas e aventais.
Camareira: Iniciaram na 
terça-feira (12), as aulas 
do Curso de Camareira, re-
alizado em parceria com o 
SOS, que sediará as aulas. 
Serão cerca de dois meses 
de curso, em que os alunos 

terão aulas teóricas e práti-
cas sobre o trabalho de ca-
mareira. As aulas serão às 
terças e quintas-feiras, das 
18h30 às 21h30.
A Presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Pindamonhangaba, 
Claudia Domingues, es-
teve presente na abertura 
dos cursos, dando as boas 
vindas aos alunos. “Estou 
muito contente com mais 
esses cursos que estão sen-
do idealizados pelo Fundo 
Social, com o apoio da 
Prefeitura Municipal, pois 
assim novas portas se abri-
rão a cada aluno no mer-
cado de trabalho. Também 
agradeço às parcerias que 
tornaram viáveis essas ini-
ciativas”, destacou a presi-
dente.
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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.

Oficina de Direção
Teatral em Pinda está 

com inscrições abertas

Palacete 10 de Julho
recebe oficina sobre 

efeitos especiais

O Ponto MIS e a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
convidam para a oficina 
“Além da Imaginação: a 
Magia dos Efeitos Espe-
ciais”, que acontecerá no 
dia 3 de outubro, no Pala-
cete 10 de julho, sede do 
Departamento de Cultura. 
São 50 vagas para maiores 
de 14 anos.
A oficina apresenta os 

principais truques criados 
por equipes que inventam 
mundos inexistentes, cria-
turas lendárias, monstros 
e ações que deixam os fil-
mes cheios de tanta emo-
ção. Por meio de muitos 
trechos de filmes de várias 
épocas, os participantes 
aprenderão como foram 
concebidos e aperfeiçoa-
dos os mais importantes 

truques óticos, mecânicos 
e digitais e conhecerão o 
trabalho de grandes artis-
tas especializados em nos 
fazer acreditar no impos-
sível. As inscrições devem 
ser realizadas pelo e-mail: 
cultura@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br, com nome 
completo, RG, data de 
nascimento e um telefone 
de contato.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 183, Termo nº 6635
Faço saber que pretendem se casar JONATHAN RAFAEL DA CRUZ e LAIS 
MOREIRA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 12 de dezembro de 1986, de profissão pintor e 
manutentor, de estado civil divorciado, residente e domiciliado Rua Diacono 
José Angelo Victal, nº 257, Belem, Taubaté/SP, filho de JORGE NONATO DA 
CRUZ, falecido em Taubaté/SP na data de 25 de fevereiro de 2008 e de MARI-
ZA HELENA DA CRUZ, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 
20 de fevereiro de 1959, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural 
de Tremembé - SP, nascida em 7 de setembro de 1988, de profissão operadora 
de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua João batista 
do Nascimento Lima, nº 406, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filha de AN-
TONIO MOREIRA DA SILVA, de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascido 
na data de 12 de setembro de 1963 e de MARIA LUCIANA DE MORAES DA 
SILVA, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 28 de janeiro 
de 1968, ambos residentes e domiciliados 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 184, Termo nº 6636
Faço saber que pretendem se casar MATEUS NEVES BARRETO e TALITA 
LEMOS PAULINO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - 
SP, nascido em 20 de setembro de 1989, de profissão cientista da computação, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado à Rua Francisco Paulo de Oliveira 
Vargas, 271, Paineiras, nesta cidade, filho de ADILSON MIRANDA BARRE-
TO, de 56 anos, nascido na data de 26 de agosto de 1961, residente e domiciliado 
em Caçapava/SP, natural de Tremembé/SP e de ELISABETE RIBEIRO DAS 
NEVES BARRETO, de 54 anos, nascida na data de 8 de agosto de 1963, resi-
dente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de 
São Bernardo do Campo - SP, nascida em 10 de fevereiro de 1989, de profissão 
nutricionista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endere-
ço do contraente, filha de CLAUDIO PAULINO, de 64 anos, nascido na data de 
3 de fevereiro de 1953, residente e domiciliado em Pouso Alegre/MG, natural 
de São Paulo/SP e de MARIA JOSÉ LEMOS PAULINO, de 63 anos, nascida na 
data de 23 de abril de 1954, residente e domiciliada em Pouso Alegre/MG, na-
tural de Pouso Alegre/MG. 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 Defici-
ência)
Farmacêutico

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA CADAS-
TRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO 
DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviá-
ria Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO: SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o in-
teresse em cadastrar vagas 
abertas  entrar em contato 
pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

Audiência Pública apresentação 
da proposta da Lei Orçamentária 

para o exercício de 2018
Tremembé

Temos a honra de convi-
dar Vossa Senhoria para 
participar das audiências 
públicas, a serem reali-
zadas no Salão Nobre da  
Câmara Municipal, no 
próximo dia 22 de setem-
bro, para apresentação 
da proposta da Lei Orça-
mentária para o exercí-

cio de 2018, e posterior  
aprovação, conforme dis-
posto no Parágrafo Úni-
co do Artigo 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(Lei nº 101/2010):
– 9:30 horas: Audiência 
Pública para apresentação 
da proposta da Lei Orça-
mentária para o exercício 

de 2018.
– 10:30 horas: Audiência 
Pública para aprovação da 
proposta da Lei Orçamen-
tária para o exercício de 
2018.
Contamos com sua pre-
sença.
Tremembé, 11 de setem-
bro de 2017.

Saci é destaque na Flit 
2017 em Taubaté

O segundo dia de ativi-
dades da Flit 2017 (Feira 
de Literatura Infantil de 
Taubaté) teve como gran-
de destaque seu persona-
gem principal, o saci.
Além das sessões de 
contação de histórias e 
oficinas na tenda Nari-
zinho e das apresenta-
ções teatrais no palco  
Emília, o tradicional per-
sonagem folclórico foi 
tema de um bate-papo com 
a escritora Rita Elisa Seda, 
de São José dos Campos, 
acadêmica titular funda-

dora da Avla (Academia 
Valeparaibana de Letras e 
Artes).
O enriquecimento pe-
dagógico dos professo-
res que participam das  
atividades na feira é outro 
ponto forte. Em dois dias 
de evento, cerca de 1.000 
professores estiveram pre-
sentes nas atividades lite-
rárias e palestras.
Para encerrar a noite de 
terça, está prevista para as 
20h a apresentação da ban-
da de rock  Ventiladores.
Nesta quarta-feira, dia 

13 de setembro, a pro-
gramação segue com 
atrações diversas, como  
contação de histórias, te-
atro, atividades literárias 
e intervenções artísticas.  
O público interessado po-
derá conferir a programa-
ção completa na página 
https://www.flit.taubate.
sp.gov.br.
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”.
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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.


