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A GAzetA dos Municípios

Amistosos entre Brasil 
e Camarões serão nesta 

semana em Pinda

Cruzamento no Jaraguá 
ganha semáforo

Pindamonhangaba inicia 
campanha de vacinação 
antirrábica para cães e 

gatos

Taubaté reivindica
investimentos do Estado 

em Segurança Pública

A Seleção Brasileira de 
Basquete realizará dois 
amistosos contra Cama-
rões, em Pindamonhan-
gaba, nesta semana. Os 
jogos serão realizados no 
CE João do Pulo, na terça-
feira (15), às 21 horas, e 
na quarta-feira (16), às 18 
horas. Os ingressos para as 
partidas estão esgotados, e 
foram trocados por 1 kg 
de alimento no Fundo So-
cial de Solidariedade e no 
Shopping Pátio Pinda. Os 
jogos serão transmitidos 
pelo canal Bandsports.  

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
inicia na próxima quinta-
feira, dia 17 de agosto, a 
operação do semáforo no 
cruzamento da avenida 
Amador Bueno da Veiga 
com a Rua Bahia, na re-
gião do Jaraguá. O objeti-
vo é aumentar a segurança 
viária no trecho.
A implantação dos semá-
foros no local foi avalia-
da após a realização de 
estudos técnicos, conta-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inicia, nes-
te sábado (19),  a cam-
panha de vacinação 
antirrábica para cães e 
gatos. Serão seis finais de 
semana consecutivos em  
100 pontos, aproximada-
mente, de vacinação pela 
cidade. A campanha se 
estende até o dia 30 de se-
tembro.
A vacinação é voltada a 

Representantes da Secre-
taria de Segurança Pública 
de Taubaté estiveram na 
última sexta-feira, dia 11 
de agosto, em São Paulo 
para reivindicar investi-
mentos do Estado para o 
município. O secretário de 
Segurança, coronel Athaí-
de Amaral, e o diretor da 
pasta, Marcus Querido, fo-
ram recebidos pelo Secre-
tário de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, 
Mágino Alves Barbosa 
Filho. Entre as reivindica-

Os 20 atletas que vão de-
fender a Seleção Brasilei-
ra de Basquete na Copa 
América deste ano foram 
apresentados no dia 7 de 
agosto no hotel Intercity 
em Pindamonhangaba - 
onde a equipe fica treinan-
do até o dia 17.
Dentre os jogadores, dois 
são defensores de clubes 
da NBA - a liga profis-
sional norte americana: 
o armador George Lucas 
Alves de Paula, conhecido 
como Georginho - recém 
draftado pelo Houston Ro-

gens veiculares e depois 
de diversas reclamações e 
constatações de acidentes 
no trecho, além da dificul-
dade de travessia para os 
pedestres. Com o sistema 
semafórico, será garantido 
um tempo para os pedes-
tres cruzarem a avenida 
Amador Bueno da Veiga e 
o fluxo da Rua Bahia fica-
rá organizado.
O motorista que vier do 
túnel ou do Sedes e qui-
ser seguir sentido centro, 

imunização de cães e ga-
tos, a partir de 3 meses 
de idade, com objetivo de 
vacinar os cerca de 40 mil 
animais do município.
“A raiva é uma doen-
ça grave, que pode le-
var à morte do animal 
e, por conseguinte, a 
do ser humano que por  
ventura tenha sofrido mor-
dedura e ou arranhadura 
do animal infectado”, ex-

ções do município estão o 
aumento do efetivo das po-
lícias Militar e Civil, além 
do envio de mais viaturas 
para os distritos policiais.
A Prefeitura de Taubaté 
investe em segurança pú-
blica e cobra uma atuação 
mais efetiva do governo 
do Estado. O município 
conta com o COI (Centro 
de Operações Integradas), 
que completou três anos 
em 30 de junho deste ano, 
com um saldo de 12.037 
ocorrências registradas. 

ckets - e Bruno Fernandes 
Correa Cabloco - que de-
fende o Toronto Raptors.
Durante a coletiva, o téc-
nico César Guidetti disse 
que é uma nova Seleção 
e que a maioria dos jo-
gadores presentes deve 
fazer parte do grupo que 
vai defender o Brasil nas 
Olimpíadas de Tóquio em 
2020. Ele também afirmou 
que os atletas devem en-
frentar qualquer equipe de 
igual para igual - honran-
do a tradicional camisa do 
basquete brasileiro.

a partir do dia 17 deverá 
acessar o próximo retorno 
(45 metros a frente) e não 
utilizar mais a rotatória. 
Já os caminhões e ônibus 
devem ir até a próxima ro-
tatória, em frente ao posto 
de gasolina.
Durante todo o dia, agen-
tes de trânsito e técnicos 
da equipe semafórica vão 
acompanhar o fluxo de ve-
ículos no local e através da 
câmera de monitoramento 
que fica na rotatória.

plicou o diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana. “No mu-
nicípio, não temos regis-
tro de raiva canina, porém 
em 2016 foi registrado um 
caso de raiva felina, por 
isto é importante promo-
ver a imunização do ani-
mal, e em caso de aciden-
te observar as atitudes do 
animal”, destacou.

Taubaté também inves-
te na Atividade Delega-
da. Hoje são 130 homens 
atuando diariamente, com 
viaturas cedidas pela ad-
ministração municipal.
A Guarda Civil Munici-
pal de Taubaté também se 
faz presente em locais pú-
blicos. A GCM passa por 
treinamentos regulares em 
parceria com a Polícia Mi-
litar, possui viaturas pró-
prias, armas não letais e 
central de monitoramento 
instalada em sua sede.
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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

O alho-poró previne doenças cardiovasculares e diabete tipo dois

O alho-poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor mais 
suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como a maioria 
dos vegetais o alho-poró é pobre em calorias. Em cem gramas temos sessenta 
calorias. E é fonte de vitamina A, devido a presença de carotenóides, vitamina 
C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas quantidades de minerais 
como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o equilíbrio da homocisteína no 
sangue prevenindo doenças cardiovasculares. E as vitaminas A e C têm função 
importante no sistema imune. O alho-poró possui composto como a alicina, que 
tem efeito antibacteriano, antiviral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os 
radicais livres produzidos pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaemp-
ferol, assim como o brócolis e a couve. Esse composto auxilia na prevenção de 
problemas de saúde relacionados com aumento do stress oxidativo e inflamação 
crônica de baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças 
cardiovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de consumo 
diário de alho-poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de vegetais 
frescos por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada 
por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas 
do sangue, encarregado do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão 
a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes, O 
primeiro passo para combater a anemia é adotar uma nova dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste arrasado, com um copo cheio de bebida, 
quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O 
cara chega até a mesa dele, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o 
resto no sujeito e grita:
- Fala alguma coisa, cachorro! Fala logo antes que eu te arrebente!
E o sujeito, com muita calma e triste, responde:
- Hoje não é mesmo o meu dia de sorte. Estou aqui arrasado completamente, 
pensando em me suicidar com este copo de veneno e chega esse palhaço, bebe 
metade do meu veneno e ainda joga o resto fora... Francamente, assim realmente 
não dá!
***
A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo mundo e enviou uma carta para o 
representante de todos os países a pergunta: Por favor, diga honestamente qual é 
a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo?
A pesquisa foi um sucesso:
- Todos os países europeus não entenderam o que era “escassez”.
- Os países africanos não sabem o que é “alimentos”.
- Os cubanos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era “opi-
nião”.
- Os argentinos mal sabiam o significado de “por favor”.
- Os norte-americanos nem imaginam o que significa “resto do mundo”.
- O Congresso Brasileiro está até hoje debatendo sobre o que será “honestidade”.

Mensagens

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver 
com harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há 
apenas um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos 
da melhor maneira possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo 
bons votos e cooperando com o progresso de outros, nós próprios crescemos 
como indivíduos. No entanto, se um ator se considerar o próprio diretor geral e 
quer controlar a peça da vida, bem como os outros atores, muitos danos podem 
ser causados.
***
Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara de 
outras. Dizem que o “santo” de uma não combina com o “santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qual-
quer uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que 
queremos ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e 
disfarçando o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e enten-
de-se outra, um desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão 
curta, certamente não vale a pena insistir.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar. Sendo 
alvo de zombarias, se trona extremamente tímida. Sendo vítima de humilhações, 
adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerâncias, aprende a ser impaciente. 
Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser honesta. Vivendo em ambiente 
seguro, se sente capaz. Recebendo incentivo, desenvolve a sua alta confiança. Vi-
vendo em positivismo e amizade, aprende a amar. Você vivendo com serenidade, 
seus filhos crescerão com mente sadia e tranqüila.

Pensamentos, provérbios e citações 

O desapontamento é a babá da sabedoria.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.

Em todas as separações alguém sai machucado.

Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.

Projeto ECOFOR oferece
parceria para reflorestamento 

no Vale do Paraíba do Sul

O Comitê das Bacias Hi-
drográficas do Rio Paraíba 
do Sul reuniu-se na quin-
ta-feira, 10, em Taubaté 
com representantes de en-
tidades e empresas envol-
vidas com a recuperação 
de áreas degradadas nas 
cidades da região. Entre 
os convidados estava o 
Projeto ECOFOR (Biodi-
versidade e Funcionamen-
to de Florestas Degrada-
das e em Recuperação na  
Amazônia e Mata Atlânti-
ca), que é financiado pela 
FAPESP (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo), repre-
sentado pela doutoranda 
Yvonne Vanessa Bakker, 
estudante da Unicamp.
Em sua fala, a pesquisado-
ra expôs um pouco do tra-
balho feito pelo ECOFOR. 
“As pesquisas desenvolvi-

das no projeto tratam de 
diversos fatores que en-
volvem as áreas de Mata 
Atlântica da região do Vale 
do Paraíba. Muitas dessas 
pesquisas já têm resultados 
consolidados e disponíveis 
para acesso. Sendo assim,  
nos colocamos como par-
ceiros para futuras con-
sultas. Sem dúvida, o 
trabalho que vem sendo 
realizado para restaura-
ção é de grande impor-
tância, e nós do Projeto 
ECOFOR entendemos que 
aproximar as relações do 
que vem sendo feito em  
laboratório com ações 
como as que vêm sendo 
praticadas aqui podem 
fornecer resultados cada 
vez mais compensadores”, 
afirmou.
Além do Projeto ECO-
FOR, também estiveram 

presentes membros da 
SOS Mata Atlântica, da 
WRI Brasil e da IDS Bra-
sil. Todas elas envolvidas 
em atividades de restau-
ração de áreas degradadas 
no Vale do Paraíba do Sul.
As outras falas do dia fica-
ram por conta de represen-
tantes das prefeituras de 
Lorena e Monteiro Loba-
to. Ambas expuseram suas 
realizações para restaura-
ção de matas ciliares e as 
dificuldades encontradas 
para sua concretização.
Ao final, trocadas as expe-
riências, Yvonne reafirmou 
junto aos presentes as in-
tenções do projeto e a dis-
ponibilidade para futuros  
diálogos na tentativa de 
uma maior interação en-
tre os pesquisadores e os 
envolvidos com a restau-
ração.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2017,Processo nº32/2017, para 
Contratação de Empresa para realização da Feira Agropecuária de Redenção da 
Serra 2017. Abertura da Sessão Pública dia 28/08/2017 às 08:30 horas. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 25/08/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da 
Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaoda-
serra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Munícipes prestigiam
apresentação sobre

revitalização da Iperoig

Cerca de 450 pessoas, en-
tre munícipes, secretários 
e  funcionários compare-
ceram ao Teatro Munici-
pal de Ubatuba na noite de 
terça-feira, 08, para acom-
panhar a apresentação do 
projeto que prevê a revita-
lização e reurbanização da 
avenida Iperoig – região 
central da cidade.
Após a exibição de dois 
vídeos – um sobre o Pro-
grama de Parcelamento 
Incentivado (PPI) e outro 
sobre os primeiros 100 
dias de governo, o arquite-
to e secretário adjunto de 
Habitação e Planejamento 
Urbano de Ubatuba, An-
tonio Cesar L Abboud,  
iniciou a sua fala. Pri-
meiramente, ele agrade-
ceu a presença de todos, 
elogiando a participação 
popular. “Ver esse teatro 
cheio de pessoas interessa-
das é maravilhoso. Ubatu-
ba vai acontecer da melhor 
forma possível. A mudan-
ça é difícil, mas se a gente 
não mudar e não contem-
porizar, vamos perecer”, 
alertou.
Abboud fez um panora-
ma geral de tudo o que o 
projeto vai contemplar, 
destacando que sua equi-
pe partiu do princípio de 
respeitar a natureza e as 
pessoas. Ele também co-
mentou sobre o esforço da 
atual Administração em 
recuperar verbas de con-
vênios que estavam quase 
perdidos.
As mudanças propostas, 
que visam o ordenamento 
do espaço (pedestre, ciclo-
via e trânsito), vêm com 
expectativas de melhoria 
visual, econômica e de 
valorização dos imóveis. 
“Nosso objetivo não é 
mudar a vida de ninguém, 
mas envolver os atores da 
orla – comerciantes, arte-
sãos, moradores e turistas. 
Tudo isso foi pensado para 
consolidar essa malha ur-
bana interessante”, salien-
tou.
Etapas: A avenida Iperoig 
também será contemplada 
pelo projeto de iluminação 
da orla, previsto pelo con-
vênio 232/2014 de verba 

proveniente do Dadetur, 
que beneficia 13 praias do 
município, ainda este ano. 
Um investimento de R$ 
3.556.165,65.
Já a primeira etapa do 
convênio, também do Da-
detur, exclusivo à reur-
banização da Iperoig, 
contempla a execução do 
canteiro central, calçada, 
ciclovia e iluminação em 
sua primeira etapa, com 
início previsto ainda para 
2017 – com custo orçado 
em R$1.999.931,05. A se-
gunda etapa prevê a revi-
talização junto à orla, com 
expectativa de início no 
segundo semestre de 2018 
– essa com orçamento pre-
visto em R$2 milhões.
O arquiteto ressaltou que 
os prazos também depen-
derão do processo licitató-
rio. “O ideal é que o edital 
de licitação seja feito ago-
ra para garantir o início da 
obra. O cronograma físico 
financeiro é flexível nes-
te momento e a constru-
tora que ganhar sabe das 
necessidades, tanto dela 
como da população, e vão 
adequar esse cronograma 
à temporada, adaptando as 
etapas de execução”, ex-
plicou Abboud.
Aspectos
Abboud destacou alguns 
aspectos do projeto, como 
a valorização da cultura e 
da identidade do municí-
pio, a viabilização da me-
lhoria no trânsito e a preo-
cupação com os pedestres 
e os grupos de mobilidade 
reduzida, como idosos e 
pessoas com deficiência.
Atividades de lazer tam-
bém terão espaço na revi-
talização, com o aumento 
do playground, a melhoria 
na academia da terceira 
idade e um projeto para 
implantação de arvorismo 
e tirolesa (cujo objetivo é 
ser administrado via ter-
ceirização), que permita, 
ainda, a prática dos espor-
tes como inclusão de pes-
soas com deficiência.
Os espaços de comércio 
deverão ser de alvenaria 
em formato de quiosques, 
cada um contendo qua-
tro módulos. Terão parte 

da estrutura com trans-
parência para não inibir a 
paisagem e a implantação 
de uma cobertura, a ser 
discutida posteriormente. 
“Os comerciantes que são 
regularizados saem do im-
proviso e vão para algo de-
finitivo. Aqueles que estão 
de acordo com a legalida-
de serão contemplados, in-
clusive os que lidam com 
alimentação – e assim, 
poderão atender 100% às 
normas da vigilância sani-
tária”, ressaltou.
Abboud ainda considerou 
que um dos aspectos mais 
positivos do evento foi a 
aceitação, pela maioria da 
plateia, quanto ao retorno 
da mão dupla e canteiro 
central na avenida.
O prefeito Délcio José 
Sato (PSD) , enfatizou a 
importância da criação do 
departamento de proje-
tos, convênios e contratos 
em seu governo, pois são 
investimentos que dis-
pendem grandes gastos 
quando terceirizados. Ele 
também reforçou a dis-
ponibilidade do arquiteto 
Abboud em responder os 
questionamentos feitos 
pela população através do 
e-mail projetos.gp@uba-
tuba.sp.gov.br.
“Vamos discutir e decidir 
juntos. Porém, não pode-
mos nos deixar levar por 
questões individuais, te-
mos que pensar em um 
todo. Agindo assim, esta-
mos avançando e me ar-
risco a dizer que Ubatuba 
tem sido a cidade que vem 
se desenvolvendo mais no 
litoral nesses primeiros 
meses de mandato”, con-
cluiu.
Respostas
Sobre 34 questionamentos 
feitos por meio de filipetas 
após a exposição do pro-
jeto, Abboud afirmou que 
foram todas perguntas ca-
bíveis e pertinentes, sobre 
equipamentos, custos e 
normas técnicas e que se-
rão respondidas até o dia 
18. Já as perguntas enca-
minhadas posteriormente 
pelo e-mail, serão admi-
nistradas conforme o fun-
cionamento da secretaria.

Vagas de 
Emprego 

para
Tremembé

Operador (a) de Call 
Center -> Com experi-
ência e com domicílio 
em Tremembé. Interes-
sados enviar currículo 
para: vagastremembe@
gmail.com.

Supervisor (a) de Call 
Center -> Com experi-
ência e com domicílio 
em Tremembé . Interes-
sados enviar currículo 
para: vagastremembe@
gmail.com.

Livro D- 24, FLS. nº 171, Termo nº 6610
Faço saber que pretendem se casar GEOVANI PEREIRA DA SILVA e NICOLE 
CAMPOS, apresentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Cunha - SP, nasci-
do em 27 de setembro de 1974, de profissão encarregado de horti fruti, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na Avenida Santa Isabel, nº 298, Par-
que Vera Cruz, nesta cidade, filho de JOSÉ PEREIRA DA SILVA, falecido em 
Taubaté/SP na data de 6 de novembro de 1987 e de BENEDICTA MARGARI-
DA COELHO SILVA, falecida em Taubaté/SP na data de 14 de agosto de 2003. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 30 de outubro de 1987, de profissão do 
lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de BENEDITO AUGUSTO DE CAMPOS, de 51 anos, nascido 
na data de 22 de julho de 1966, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural 
de Cunha/SP e de CINTIA DOS REIS CAMPOS, de 49 anos, nascida na data 
de 29 de dezembro de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Campos do Jordão/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 171, Termo nº 6611
Faço saber que pretendem se casar JONATHAN MONTEIRO AYRES e MA-
RISSOL ROCHA MARTINS, apresentando os documentos necessários exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 10 de maio de 1990, de profissão analista de sistemas, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Águas da Prata, nº 93, 
Parque das Fontes, nesta cidade, filho de NELSON DA SILVA AYRES, de 70 
anos, nascido na data de 10 de fevereiro de 1947, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de São Luis do Paraitinga/SP e de BENEDITA APARE-
CIDA MONTEIRO AYRES, de 53 anos, nascida na data de 19 de fevereiro de 
1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela 
é natural de Tremembé - SP, nascida em 25 de junho de 1987, de profissão ge-
rente administrativa, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de FRANCISCO LUIZ MARTINS, de 73 anos, 
nascido na data de 12 de maio de 1944, residente e domiciliado em Tremembé/
SP, natural de Alfenas/MG e de MARCIA MARIA ROCHA MARTINS, falecida 
em Tremembé/SP na data de 3 de agosto de 2009. 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.
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Prefeitura de Ilhabela 
realiza vistoria técnica 

no Núcleo de
Regularização

Morro dos Mineiros

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Planejamento Ur-
bano, através dos depar-
tamentos de Habitação e 
Obras Públicas, realizou 
na última terça-feira, 8, 
uma série de vistorias téc-
nicas em diversos pontos 
do Núcleo de Regulariza-
ção Fundiária e Interesse 
Social Morro dos Minei-
ros, localizado no bairro 
do Itaquanduba.
Dessa vez, a vistoria técni-
ca teve o objetivo de ana-
lisar a localização geográ-
fica e topográfica de dois 
terrenos dentro do Núcleo, 
onde um deles deve ser 
escolhido para abrigar um 
conjunto de unidades ha-
bitacionais que serão ocu-
padas por famílias que atu-
almente residem em áreas 
de risco ou Área de Preser-
vação Permanente (APP).
A comitiva formada pelo 
prefeito de Ilhabela, Már-
cio Tenório; pelo secretá-
rio de Governo, Osvaldo 
Julião; Obras e Planeja-
mento Urbano, Katzumi 
Hoyer, o Tchumi e pelos 
diretores de Habitação e 
Obras Públicas, respecti-
vamente, Edvaldo Anizio 
da Silva e Wagner Rogério 
Silva, percorreram as ruas 
do Núcleo e avaliaram as 
condições dos lotes que 
medem 8.300 metros qua-
drados e 17.000 metros 
quadrados e devem deci-
dir, em breve, qual deles 
fará parte do maior projeto 
de Regularização Fundiá-

ria e Habitacional da his-
tória de Ilhabela.
Segundo o diretor de Ha-
bitação, Edvaldo Anizio 
da Silva, a vistoria técnica 
propõe a identificação vi-
sual do espaço físico onde 
determinados moradores 
do Núcleo irão residir. 
“Independente do terreno 
que deverá ser escolhido, 
a nossa proposta é estu-
dar como e onde as pesso-
as irão habitar. Depois da 
conclusão de qual dos lo-
tes abrigará melhor a nos-
sa ideia, o próximo passo 
será a desapropriação do 
mesmo e a confecção do 
projeto”, ressalta Silva.
Já o secretário de Obras 
e Planejamento Urbano, 
Katzumi Hoyer, o Tchu-
mi, explica que o intuito 
de estar pessoalmente nos 
terrenos é analisar, entre 
outras prioridades, a si-
tuação dos contribuintes. 
“Estando nos locais, temos 
a real visão do que pode 
ser feito e como sucederá 
a revitalização e reurbani-
zação na área. Com a vi-
sita em loco conseguimos, 
inclusive, conversar com 
a população e explicar o 
plano e projetos que já te-
mos redigidos. Dessa for-
ma, os moradores passam 
a ter uma melhor visão dos 
problemas e soluções para 
a região de residências em 
Área de Preservação Per-
manente (APP) e, também, 
áreas de risco”, explica o 
secretário.Márcio Tenório 
enfatiza que a Regulariza-

ção Fundiária é uma das 
prioridades desta adminis-
tração que propõem ofere-
cer infraestrutura para que 
as famílias possam viver 
com mais dignidade e com 
a certeza de que todos têm 
direito às condições apro-
priadas de vida. “Nun-
ca houve um projeto de 
Regularização Fundiária 
como o que estamos rea-
lizando em nossa cidade. 
Há anos não são construí-
das unidades habitacionais 
e os Núcleos só têm cres-
cido desordenadamente e 
de forma irregular. Vamos 
aplicar os recursos que 
a Prefeitura dispõe para 
levar dignidade e infraes-
trutura aos bairros. Esses 
moradores não só terão a 
situação das suas terras 
regularizadas, como verão 
bases de uma boa organi-
zação com a revitalização 
de todo o espaço”, finaliza.
Além de vistoriarem os 
terrenos, os funcionários 
da Prefeitura também con-
versaram com os morado-
res e ouviram sugestões e 
propostas para o processo 
de regularização que acon-
tece em diversos núcleos 
do município. O grupo 
esteve na avenida Via Pe-
rimetral, na rua José Lucas 
da Silvas e proximidades.
A arquiteta Camila Car-
deal, do Departamento de 
Habitação, também parti-
cipou da vistoria que ter-
minou na fiscalização da 
ponte sobre o rio Telma, 
no Perequê.

Calendário da coleta 
domiciliar de lixo

passa por alterações 
em Taubaté

Zona rural de Taubaté 
recebe campanha de 
vacinação antirrábica

A Secretaria de Serviços 
Públicos de Taubaté irá al-
terar o calendário da cole-
ta domiciliar de lixo, partir 
do dia  1º de setembro. O 
município passará a ser 
dividido em três regiões, 
para melhoria do serviço: 
área rural, parte alta e par-
te baixa.
A alteração no calendá-
rio irá trazer ganhos à 
logística das operações 
com a redução no im-

O CCZ (Centro de Contro-
le de Zoonoses) de Tauba-
té promove nos dias 19 e 
26 de agosto, a campanha 
de vacinação antirrábica, 
na zona rural do municí-
pio. A expectativa é de que 
cerca de 5.000 animais se-
jam imunizados nos dois 
dias da campanha, que 

pacto do trânsito em de-
terminadas localidades.  
Os ajustes se fizeram ne-
cessários por conta da im-
plantação da coleta sele-
tiva, em junho deste ano. 
O novo calendário já está 
disponível no site www.
taubate.sp.gov.br.
Como contribuição ao tra-
balho dos coletores, o mu-
nícipe deve ensacar o lixo, 
depositando-o em local 
protegido, em frente a sua 

acontece das 9h às 16h. 
A zona urbana de Taubaté 
deve receber a campanha 
de vacinação nos dias 23 e 
30 de setembro.
Em 8 de julho, foram apli-
cadas 4.851 doses da vaci-
na em cães e gatos da parte 
alta da cidade. A anteci-
pação da campanha nes-

residência, próximo ao ho-
rário de recolhimento dos 
caminhões. É muito im-
portante respeitar o calen-
dário da coleta domiciliar 
e nunca colocar o lixo para 
fora de casa com muita an-
tecedência.
Em caso de dúvi-
das a população deve 
ligar para o SAC:  
0800 541 1202, que fun-
ciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 22h.

te local ocorreu de forma 
preventiva após a confir-
mação pelo Instituto Pas-
teur de três casos de raiva 
em herbívoros.
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do te-
lefone do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté: 3635-4091.


