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A GAzetA dos Municípios

Taubaté seleciona
empresa para Plano

Municipal de Recuperação
da Mata Atlântica

Audiências públicas debatem
pagamento da carga

suplementar dos professores
adjuntos da Prefeitura

de Caraguatatuba

Conserto de adutora da 
SABESP – interdição de 
via pública em Caçapava

Festa gastronômica do
cordeiro serrano de Cunha 

continua até 10 de setembro

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté vai con-
tratar uma empresa para o 
desenvolvimento do Plano 
Municipal de Conservação 
e Recuperação da Mata 
Atlântica.
Para isto, foi divulgado o 
pregão presencial 202/17. 
A abertura dos envelopes 
está prevista para o dia 25 
de agosto e o teto do certa-
me é de R$ 130 mil.
O diagnóstico deve apon-
tar a caracterização e 
análise das vantagens e 
limitações existentes no 
território municipal em 
relação à Mata Atlânti-
ca. Também deverão ser 
identificados aspectos po-
sitivos (facilitadores) e ne-
gativos (dificultadores) da 
proteção da Mata Atlânti-
ca, nos âmbitos interno e 

O projeto de lei que alte-
ra a carga suplementar dos 
professores adjuntos I e II 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba será discutido em 
duas audiências públicas 
nesta quinta e sexta-feira 
(17 e 18/8), às 16h e às 
18h30, respectivamente, 
na Câmara Municipal, no 
Centro.
O projeto de autoria do 
prefeito Aguilar Junior 
visa disciplinar a base de 
cálculo e incluir o paga-
mento da carga suplemen-
tar aos professores em 
substituição de classe nos 
afastamentos de licença-
gestante, adotante, pater-
nidade, acidente em ser-
viço e licença-prêmio e no 
período do recesso, além 
de revogar o entendimento 
que não a considerava uma 
vantagem pecuniária.
De acordo com o secretá-
rio de Administração, Ri-
cardo Romera, o pagamen-
to da carga suplementar 
à categoria corrigirá uma 
distorção que se arrasta 
há anos. “A proposta é o 
reconhecimento do traba-
lho do professor adjunto. 

Hoje, 17 de agosto de 
2017 (quinta-feira), a SA-
BESP fará o conserto de 
uma tubulação (adutora) 
de água localizada na Rua 
José Alcântara Teles, nas 
proximidades do túnel sob 
a Rodovia Presidente Du-
tra. 
Para permitir a reparação 

Iniciada no sábado, 12 de 
agosto, a Festa Gastro-
nômica do Cordeiro Ser-
rano de Cunha continua, 
até 10 de setembro, nos 
fins de semana e feriados, 
nos restaurantes da cida-
de: Delícias na roça (12-

externo ao município. O 
estudo prevê ainda a veri-
ficação das possibilidades 
futuras de conservação 
dos remanescentes flores-
tais e recuperação de áreas 
degradadas.
A Lei Federal nº 11.428/06, 
da Mata Atlântica, deter-
mina que os municípios 
devem assumir sua par-
te na proteção da floresta 
através de instrumentos 
como o Plano Municipal 
de Conservação e Recu-
peração da Mata Atlânti-
ca (PMMA), que reúne e 
normatiza os elementos 
necessários à proteção, 
conservação, recuperação 
e uso sustentável da Mata 
Atlântica. A elaboração e 
implementação do PMMA 
deverá ser efetivada em 
cada município desse 

Essa é mais uma promessa 
de campanha cumprida do 
prefeito Aguilar Junior”, 
reconhece.
Se aprovado, a jornada dos 
professores adjuntos I e II 
será ampliada sempre que 
houver a necessidade de 
substituição, fazendo jus à 
jornada do cargo em subs-
tituição. Com isso, a base 
de cálculo a título de carga 
suplementar será sobre o 
vencimento base do cargo 
de origem e nunca supe-
rior ao valor da hora-aula 
do substituído, acrescidas 
das vantagens permanen-
tes do cargo de origem es-
tabelecidas em lei.
Quando os profissionais 
do magistério em substi-
tuição a título de carga su-
plementar forem afastados 
de acordo com as licenças 
previstas no Estatuto do 
Servidor, terão os venci-
mentos limitados à carga 
horária de origem do car-
go.
Além disso, os professores 
em substituição de classe 
que forem afastados por 
licenças maternidade, ado-
ção, paternidade, acidente 

da adutora, a Rua José Al-
cântara Teles será interdi-
tada para o trânsito de veí-
culos no período de 07:00 
às 20:00 horas. Em conse-
quência, o deslocamento 
de veículos será desviado 
pelo interior da Vila Santa 
Isabel.
 Os agentes de trânsito fa-

3111-1578), dO Gnomo 
(12-99734-8869), Drão 
(12-3111-1326), Hotel Fa-
zenda São Francisco (12-
3119-6135), Lazer na Ser-
ra (12-3111-2707), Quebra 
Cangalha (12-3111-2391), 
Raízes Bistrô (12-99668-

Bioma pelas Prefeituras e 
Conselhos de Meio Am-
biente.
Segundo o IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), a 
Mata Atlântica faz parte 
da realidade urbana de 
3.429 municípios brasi-
leiros e essa floresta in-
fluencia a qualidade do ar 
e da água, a regulação do 
clima e a saúde do solo.  
Também é fonte de re-
cursos e matérias-primas 
essenciais à economia do 
país, para atividades como 
a agricultura, a pesca, o 
turismo, a indústria e a 
geração de energia. Em 
Taubaté, o último levanta-
mento, realizado em 2015, 
indicava que existia um 
remanescente de 6% da 
vegetação original.

de trabalho e por motivo 
de doença em pessoas da 
família, além do venci-
mento base e vantagens 
permanentes do cargo de 
origem, receberão também 
a carga suplementar no 
período do referido afasta-
mento.
As horas prestadas a título 
de substituição serão devi-
das se efetivamente cum-
pridas, não incorporando 
ao vencimento do servi-
dor.  O parágrafo 4º do Ar-
tigo 87 da Lei 2.065/2013 
que não considerava a car-
ga suplementar vantagem 
pecuniária foi revogado.
A Câmara Municipal fica 
Av. Frei Pacífico Wagner, 
830 – Centro. O telefone é 
o (12) 3897-2525.
Audiências públicas sobre 
o pagamento da carga su-
plementar dos professores 
adjuntos I e II da Prefeitu-
ra de Caraguatatuba
Dias
Quinta-feira (17/8) – 16h
Sexta-feira (18/8) – 18h30
Local: Câmara Municipal/ 
Av. Frei Pacífico Wagner, 
830 – Centro
Telefone: (12) 3897-2525

rão a interdição da via e 
orientarão os condutores. 
A Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana soli-
cita aos condutores e pe-
destres que obedeçam à 
sinalização e desloquem 
com cuidado e atenção nas 
imediações da via interdi-
tada e na Vila Santa Isabel.

8790), São Miguel (12-
3111-5287) e Veríssima 
Bistrô (12-99634-7919).
Informações: Cunhatur 
(12-3111-2634). Realiza-
ção: Cunhatur. Apoio: Pre-
feitura de Cunha-Secreta-
ria de Turismo e Cultura.
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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.
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Laboratório municipal 
começa a regularizar 

atendimentos

Prefeitura promove a 
campanha Pinda Cidade 

Limpa

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou, nesta 
semana, a realização de 
exames por meio de em-
presa contratada, com a 
prioridade de regularizar 
os resultados que ainda 
estão pendentes. Outra 
ação que vai beneficiar a 
população é a descentrali-
zação do laboratório, com 
o início da coleta no Cisas, 
em Moreira César. Agora, 
a população que mora no 
distrito não precisará mais 
se deslocar até o centro da 
cidade para realizar seus 
exames.
Com essas ações, a Secre-
taria de Saúde vai traba-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está se mobili-
zando para fazer uma revi-
talização em alguns pontos 
da cidade, retirando picha-
ções e cartazes indevidos 
fixados em postes, pontos 
de ônibus, lixeiras, entre 
outros locais públicos.
A fiscalização dos pontos 
será intensificada e po-
derá gerar multa para as 
pessoas que não cumpri-
rem a lei. “A Campanha 
Pinda Cidade Limpa visa 
conscientizar a população 
e conquistar o apoio dela 
para que a cidade se man-
tenha limpa e bem cuida-
da”, comenta o diretor de 
administração, João Hen-
rique Gontijo.
Os cartazes com publici-
dade e propaganda devem 
obrigatoriamente possuir 
licença da prefeitura, pois 

lhar em duas frentes: uma 
é a liberação dos exames 
que estão aguardando re-
sultados, o mais rápido 
possível. Outra é continuar 
o atendimento das pessoas 
que estão com suas solici-
tações mas que ainda não 
realizaram a coleta. Para 
esses novos atendimentos, 
a Prefeitura está realizan-
do o agendamento, visan-
do a organização desses 
novos exames, sem que as 
pessoas que estão aguar-
dando resultados sejam 
prejudicadas.
A intenção da Secretaria 
de Saúde é que, logo que 
seja normalizada a entre-

além de poluir o meio am-
biente, as colagens causam 
poluição visual e podem 
atrapalhar as sinalizações 
de trânsito.
“É uma boa ideia uma ci-
dade limpa, porque Pin-
da é uma cidade bonita, 
só precisa as pessoas te-
rem consciência”, afir-
ma a munícipe Cleonice 
da Silva Dias. Já a mo-
radora, Jéssica Camila  
e suas amigas também 
acreditam que os carta-
zes no ponto de ônibus 
causam poluição visual. 
“É bem melhor sem, são 
tantos papéis colados que 
não dá pra entender nada, 
visualmente é bem mais 
bonito”, disse.
Buscando esse apoio da 
população e atualização na 
lei, foi realizada na quar-
ta-feira (9) uma audiência 

ga dos exames pendentes, 
não seja mais necessário 
realizar o agendamento 
prévio para as coletas.
A Secretaria de Saúde 
aguarda ainda que o Tribu-
na de Contas do Estado li-
bere o processo de creden-
ciamento existente, o que 
trará mais comodidade e 
agilidade na realização 
dos exames, beneficiando 
assim toda a população, 
que poderá realizar a co-
leta mais próximo de sua 
residência. Com o creden-
ciamento, oito postos es-
tão previstos para a coleta, 
inclusive um posto rural 
itinerante. 

pública para a elaboração 
de um novo código de pos-
tura.
Diversos órgãos do muni-
cípio estiveram presentes 
na audiência. “ Foi suge-
rida a divisão de quatro 
pontos regionais, para 
colher sugestões, e após 
isso a discussão retornará 
à câmera onde será de-
batido o projeto. Fiquei 
muito satisfeito com a par-
ticipação do público que 
compareceu na audiência, 
foi um sucesso”, comenta 
Gontijo.
O ato é previsto na Lei 
Municipal n°1411, 10 de 
outubro de 1974, que fala 
sobre o regulamento de 
afixação de anúncios e car-
tazes em locais públicos, 
gerando multa de aproxi-
madamente 3.521,20 reais 
para quem não cumpri-la.

Pinda conquista a
6° colocação nos Jogos 

Regionais do Idoso

Escola Municipal recebe 
peças de teatro do

Projeto Atores Sociais

Os Jogos Regionais do 
Idoso (JORI), acontece-
ram na última semana, dos 
dias 9 a 13 de agosto, em 
São Sebastião. Pindamo-
nhangaba participou com 
101 atletas da melhor ida-
de, disputando 12 modali-
dades.
“No geral ficamos em 6º 
na colocação, melhoramos 
em relação ao ano passa-
do, que ficamos em 9°, e 
devemos levar em conta 
que foram 39 cidades par-
ticipantes. Nossos atletas 
se saíram muito bem”, 
avalia a gestora do Depar-
tamento de Lazer, Marilda 
Oliveira.
De acordo com a gestora 
do Departamento de La-
zer da Semelp, responsá-
vel pelos atletas da melhor 
idade, Ana Rosa Bastos 
Marcondes, Pinda traba-
lhou com boas expectati-
vas para esse JORI, devido 

Na última quarta-feira (9), 
590 alunos dos períodos 
da manhã e da tarde da 
Escola Municipal Arthur 
de Andrade prestigiaram a 
apresentações de teatro re-
alizado por outros alunos.
Os 35 jovens da Rede Es-
tadual que apresentaram a 
peça fazem parte do Pro-
jeto Atores Sociais.  São 
alunos do Fundamental 
II e do Ensino Médio das 

a todo apoio que recebido 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade do município 
e da Semelp. “Iniciamos 
o ano de 2017 trabalhando 
na preparação da delega-
ção que iria representar a 
cidade de Pindamonhan-
gaba nesta edição dos jo-
gos. Em março, fizemos 
uma seletiva para as mo-
dalidades de atletismo, xa-
drez, bocha, buraco, tênis 
de mesa, damas, truco e 
dominó. As equipes de vô-
lei adaptado participaram 
de amistosos com cidades 
da região e a equipe de 
natação intensificou seus 
treinos e foram seleciona-
dos os atletas de melhor 
tempo em sua categoria. 
A coreografia intensifi-
cou seus treinos e realizou 
apresentações em escolas 
da cidade”, explicou.
A delegação de Pinda foi 
formada por 101 atletas e 

escolas estaduais Escolás-
tica Antunes Salgado, Ivo-
ne Nogueira de Azeredo e 
Monsenhor João José de 
Azevedo, que apresenta-
ram quatro esquetes so-
bre os temas: Bullying, 
Pinóquio, Mágico de Oz 
e Conto Africano: Baú de 
histórias.
“Foi um excelente traba-
lho orientado pelo profes-
sor de teatro Renan Tei-

munícipes  que participam 
das atividades oferecidas 
pela Secretaria Municipal 
de Esportes. “Nosso ob-
jetivo é, além da competi-
ção, realizar o trabalho de 
sociabilização e inclusão 
do idoso”, destacou Ana 
Rosa. “Alcançamos bons 
resultados, o que mostra 
que estamos no caminho 
certo e tivemos todos os 
atletas que participaram 
muito felizes. Essa é nossa 
maior vitória”, garantiu.
Em todos os dias de com-
petição, 2.379 pessoas es-
tiveram envolvidas, entre 
atletas, comissão técnica, 
equipe de apoio, comitê e 
arbitragem. O Jori mobili-
za os municípios do Lito-
ral Norte, Vale do Paraíba, 
Alto Tietê, e da Região 
Metropolitana do Estado 
com o objetivo de estimu-
lar a pratica esportiva en-
tre os idosos.

xeira. As apresentações 
culturais enriquecem mui-
to nossa prática junto aos 
nossos alunos. Valorizar 
nossa cultura, ensinar va-
lores através do lúdico e 
interagir com os estudan-
tes de diferentes idades e 
de outras escolas torna o 
ato de ensinar e aprender 
muito mais interessante 
e prazeroso,” comenta a 
gestora Jaqueline Plácido.
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Cruzamento no Jaraguá 
ganha semáforo

Pindamonhangaba inicia 
campanha de vacinação

antirrábica para cães e gatos

Taubaté reivindica
investimentos do Estado 

em Segurança Pública

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  

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-

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, 

100 pontos, aproximada-
mente, de vacinação pela 
cidade. A campanha se 
estende até o dia 30 de se-
tembro.
A vacinação é voltada a 
imunização de cães e ga-

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. 

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.

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-
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.

Vagas de Emprego para Tremembé
Operador (a) de Call Center -> Com experiência e com domicílio em Tremembé. Interessados enviar currículo 
para: vagastremembe@gmail.com.

Supervisor (a) de Call Center -> Com experiência e com domicílio em Tremembé . Interessados enviar currículo 
para: vagastremembe@gmail.com.

Atleta de 103 anos traz 
medalha para Pinda nos 

Jogos Regionais

Muito disposta e animada, 
a atleta Francisca Maria da 
Conceição, carinhosamen-
te conhecida como Dona 
Francisca, está estreando 
nos Jogos Regionais do 
Idoso, ao lado de mais 100 
atletas que compõem a de-
legação de Pindamonhan-
gaba. O evento está sendo 
realizado em São Sebas-
tião, até domingo (13).
Aos 103 anos, Dona Fran-
cisca, que é considerada a 
atleta mais idosa da histó-
ria dos Jori, ganhou a pra-
ta na manhã desta sexta-
feira (11), na competição 
de atletismo, 600 metros 
rasos. A vencedora da pro-
va, da cidade de Taubaté, 
e a medalha de bronze, de 
Guarulhos, têm “apenas” 
91 anos.
Dona Francisca iniciou no 
esporte por acaso. Estava 
na casa de uma amiga, que 
é aluna da Semelp (Secre-
taria Municipal de Esporte 
e Lazer), quando conheceu 
a gestora de esportes Ana 
Rosa Marcondes e recebeu 

o convite para competir 
pela cidade. “Lá na Se-
melp, já havíamos ouvido 
falar da dona Francisca, 
mas não estávamos con-
seguindo o contato dela. 
Precisamos correr atrás e 
deu tudo certo”, explicou 
a gestora. “No início, fi-
camos um pouco receosos 
das possíveis condições 
de saúde da dona Francis-
ca, mas ela é forte e muito 
bem cuidada pela família. 
E essa vitória comprova 
que nossa aposta estava 
certa. É um talento nato!”, 
elogiou.
Outra curiosidade é que 
para inscrever a atleta nos 
Jori, foi necessário fazer 
toda uma modificação 
no formulário da com-
petição, que não tinha os 
campos necessários para 
o preenchimento da ida-
de de dona Francisca.  
“Para inscrever a dona 
Francisca, precisamos en-
trar em contato com a or-
ganização dos Jogos no 
Governo do Estado, pois 

o campo ‘idade’ do for-
mulário tinha apenas dois 
dígitos. Foi necessário 
fazer toda uma mudança 
no sistema de cadastro e 
assim, descobrimos que 
dona Francisca é a atleta 
mais idosa da história dos 
Jori”, comentou o secre-
tário da Semelp, Everton 
Chinaqui. “Dona Francis-
ca é um orgulho para nós 
do esporte, é um exemplo 
pela sua longevidade e dis-
posição”, afirmou.
Nascida em 4 de agosto de 
1914, Dona Francisca vive 
há mais de 20 anos em Pin-
damonhangaba. Ela é na-
tural de Patos, na Paraíba, 
e contou que acorda muito 
cedo todos os dias, gosta de 
caminhar e fazer ginástica.  
Ela está achando sua par-
ticipação nos Jogos “uma 
delícia” pelas amizades 
que tem feito e pretende 
voltar à competição no ano 
que vem. “A prova não foi 
difícil não e gostei bas-
tante da minha medalha”, 
afirmou. 


