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A GAzetA dos Municípios

Campanha de Vacinação 
antirrábica chega à zona 

urbana de Taubaté

Circuito Cultural Paulista 
traz Cirquim do Serafim 

para o Teatro Galpão

A primeira etapa da cam-
panha de vacinação antir-
rábica na zona urbana de 
Taubaté será realizada no 
próximo sábado, dia 23 de 
setembro, em 23 pontos do 
município.
Até o momento, já fo-
ram vacinados 9.327 
animais na zona rural e 
na parte alta da cidade.  
A segunda etapa da va-
cinação na zona urbana 
acontece no dia 30 de se-
tembro.
Confira abaixo a relação 
de postos. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
por meio do telefone do 
CCZ de Taubaté: 5704-
8048.
Relação de Postos do dia 
23 de setembro:
– Vila Iapi  – Pamo Vila 
Iapi – Praça de Esportes 
Visconde de Tremembé, 
nº 20
– Jardim Ana Rosa – Pamo 
Ana Rosa – Rua Antônio 
Vieira da Maia, s/nº
– Água Quente – ESF 
Água Quente – Rua José 
Teófilo da Cruz, nº 600
– Jardim Santa Isabel – 
Pamo Santa Isabel – Rua 
José Martins Ronconi, nº 
151
– Parque Piratininga – 
ESF Piratininga – Avenida 
Antônio Carlos dos San-
tos, nº 445
– Parque Aeroporto – UBS 
MAIS Aeroporto – Rua 
Dinorah Pereira Ramos, nº 
363
– Vila São Carlos – Hiper-
merca Shibata – Rua Emi-
lio Zainar, nº 139
– Baronesa – Pamo Ba-
ronesa – Rua Monsenhor 
Antônio Vieira, nº 89
– Esplanada Santa Terezi-
nha – ESF Esplanada San-
ta Teresinha – Rua Luiz 
Cláudio de 0liveira, nº 30
– São Gonçalo – Esco-
la Lafayette – Rua André 
Cursino dos Santos, nº 651
– Santa Fé – Pamo Santa 
Fé – Estrada do Pinhão, nº 

A parceria entre a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, e o Gover-
no do Estado, por meio do 
Circuito Cultural Paulista, 
traz ao Teatro Galpão o 
espetáculo gratuito “Cir-
quim do Serafim”. A apre-
sentação será neste sábado 
(23), às 20 horas.
Com entrada gratuita e li-
vre para todos os públicos, 
o espetáculo tem 60 mi-
nutos de duração e os in-
gressos devem ser retirado 
a partir das 19 horas, na 
bilheteria do Teatro.
Humor ingênuo
Nesta montagem do Gru-
po Circo Navegador, dois 

245
– Vila São Geraldo – esco-
la Judith Campista César – 
Rua Paraná, nº 320
– Independência – Praça 
do 5º BPMI –  Avenida In-
dependência s/nº
– Jardim Ana Emília – 
Corpo de Bombeiros – 
Avenida Santa Luiza Ma-
rilac, nº 1.081
– Centro – praça Santa Te-
rezinha
– Belém – Pamo Belém – 
Rua Maria Rita Basso, nº 
180
– Estoril – creche Profes-
sora Eliete Santos –  Ave-
nida Álvaro Marcondes de 
Mattos, nº 1.051
– Chácaras Flórida – Igre-
ja – rua Azaleia
– Cecap – escola Gui-
do Miné –  Rua Benedito 
Durval Brunácio, nº 43
– Gurilândia – escola Má-
rio Monteiro –  Rua Helió-
polis, nº 1.351
– Parque Três Marias – 
UBS Mais Fazendinha – 
Rua 31, nº 50
– Marlene Miranda – ESF 
Marlene Miranda – Rua 
Doze, nº 15
– Jardim Continental – es-
cola Ramon Ortiz – Estra-
da do Barreiro, nº 5.602

Relação de postos do dia 
30 de setembro:
– Bonfim  – Pamo do Bon-
fim – Rua Juta Fabril, nº 
29
– Estiva  – Pamo da Esti-
va – Praça Antônio Levi, 
nº 60
– Vila São Carlos  – Pamo 
da Vila São Carlos – Ave-
nida Francisco Augusto da 
Silva Tófuli, nº 201
– Independência – UBS+ 
Independência – Avenida 
Independência, nº 1.640
– Parque Planalto – ESF 
Planalto – Rua Hélio Za-
mith, s/nº
– Jaraguá  – creche Irace-
ma de Almeida – Rua João 
Monteiro França, nº 96
– Mourisco – Pamo Mou-

palhaços cultuam a ima-
gem do senhor Serafim, 
o finado dono do circo, e 
perpetuam a sua presen-
ça por meio da crença de 
que ele ainda pode voltar. 
A dupla esfarrapada e fa-
minta, porém, feliz e com 
um humor ao mesmo tem-
po ácido e ingênuo, chega 
de uma longa caminhada 
em busca de seus sonhos, 
carregando na bagagem as 
dificuldades de uma vida 
de muito trabalho e pou-
cos prazeres.
Montam um cirquinho es-
tilizado que se apresenta 
apenas com os contornos 
dos mastros da lona, que 
são coloridos com fitas de 

risco – Rua Francisco Es-
cobar, s/nº
– Bosque  – Pamo Bosque 
da Saúde – Rua Diaulas 
Almeida Castro, s/nº
– Chácaras Reunidas – 
Pamo Chácaras Reunidas 
– Rua Expedicionário Be-
nedito Moura, s/nº
– Chácara Silvestre  – es-
cola Celina Monteiro – 
Rua Isidoro Nogueira Ti-
noco, nº 401
– Imaculada  – Casa do Fi-
gureiro – Rua dos Girassó-
is, nº60
– Parque 3 Marias – esco-
la Anita Ribas – Rua José 
Pedro T. Marcondes, nº 69
– Residencial Santo An-
tonio – escola Frei Arthur 
Salvatti – Av. Dr. José Or-
tiz Patto, nº 2.700
– Jardim América –  esco-
la Moura Abud – Avenida 
Antídio de Águiar, nº 300
– Alto do Cristo  – praça 
em frente ao Cristo – Rua 
José Benedito Santana, s/
nº
– Jardim Resende – Pamo 
Jardim Resende – Rua 
Evangelina Monteiro Sil-
va, nº 154
– Fonte Imaculada – Pamo 
Fonte Imaculada – Rua 
Bendito Seramins Couto, 
nº 59
– Quiririm – Pamo Quiri-
rim – Estrada Municipal 
Francisco Alves Monteiro, 
s/nº
– Jardim Santa Teresa – 
escola Docelina Silva – 
Rua Professora Odila de 
Almeida Carvalho, s/nº
– Cidade Jardim – Pamo 
Cidade Jardim – Rua Ma-
noel Huma Duran, nº 241
– Gurilândia – creche Pro-
fessora Nair Mouassab – 
Rua Pedro Malazarte, nº 
50
– Jardim Ana Emília – 
Corpo de Bombeiros – 
Avenida Santa Luiza Ma-
rilac, nº 1.081
– Novo Horizonte – ESF 
Novo Horizonte – Avenida 
Francisco Monteiro, nº 45

cetim e pequenas lâmpa-
das. Eles têm a consciência 
de que são apenas operá-
rios de montagem do circo 
e que nunca serão artistas. 
Mas, na prática, fazem o 
espetáculo sem perceber, 
esbanjando a simplicidade 
típica dos palhaços.
A espera pelo senhor 
Serafim, o dono do cir-
co, é o motivador dos 
palhaços esfomeados 
que vão trapaceando  
um ao outro em busca de 
passar o tempo e enganar 
a fome, enquanto a plateia 
se diverte com as trapalha-
das clássicas e as soluções 
inusitadas para problemas 
inexistentes.

Concessionária Tamoios
realiza Simulado de Acidente, 
nesta quinta (21), no km 18,5

da Rodovia dos Tamoios
A Concessionária Ta-
moios realizará na pró-
xima quinta (21/09), das 
10h às 12h, no km 18,5, 
o Simulado de Acidente 
envolvendo o Transpor-
te de Produtos Perigosos 
com Múltiplas Vítimas e  
Vítimas Presas em Ferra-
gens. A ação será realizada 
fora da rodovia para não 
causar impacto aos usu-
ários, na via de acesso à 
igreja Rosa Mística, onde 
a pista tem características 
semelhantes ao trecho de 
Serra da Tamoios.
     O evento tem o objetivo 
de promover o treinamen-
to e a sinergia das equipes 
de resgate, aumentando a 
segurança dos usuários. A 
iniciativa integra a gama 
de ações realizadas du-
rante a Semana Nacional 
do Trânsito, em sinergia 
com o Programa de Re-
duções de Acidentes, pro-

movido em parceria com 
a ARTESP – Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo.
     “Pelo histórico de 
ocorrências, as mais im-
pactantes acontecem 
no trecho de Serra, e 
este exercício simulará  
uma ocorrência nas mes-
mas condições deste tre-
cho específico”, ressalta 
Wigando Schneider, ge-
rente de Operações da 
Concessionária Tamoios.
     A ação acontecerá em 
parceria com as equi-
pes do Corpo de Bom-
beiros, Polícia Militar 
Rodoviária Estadual,  
GRAU - Grupo de Res-
gate e Atenção às Ur-
gências e Emergências, 
SAMU - Serviço de  
Atendimento Móvel de 
Urgência, CETESB – 
Companhia Estadual de 
Tecnologia de Saneamen-

to Básico, Defesa Civil e 
Parque Estadual da Serra 
do Mar.
     Wigando desta-
ca ainda a importân-
cia da atuação conjunta:  
“Quando ocorre um aci-
dente de grande monta,  
a sinergia entre as diferen-
tes equipes envolvidas é 
um fator diferencial para 
o sucesso da ação e para a 
segurança do usuário”.
     Mais informações so-
bre a Concessionária e a 
Rodovia dos Tamoios po-
dem ser obtidas por meio 
do Site:
http://www.concessiona-
riatamoios.com.br e Twit-
ter @Tamoios099.
Concessionaria Tamoios
Abrindo Novos Caminhos, 
Trazendo Novas Conquis-
tas
Assessoria de Imprensa
(12) 3924-1196 / 9 9747-
0542
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode 
ser um fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos 
ossos. Alguns deles merecem especial atenção, pois são componentes 
chaves para o processo, como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O 
cálcio está presente nos leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.

Prefeitura de Caçapava
realiza troca de solo no 

Village das Flores

Teatro ensina segurança 
no trânsito para crianças

em Caçapava

Funcionários da Se-
cretaria de Obras e  
Serviços Municipais es-
tão realizando a troca 
de solo no bairro Villa-

Contribuir para formar 
crianças mais conscientes 
sobre os perigos do trânsi-
to é um dos objetivos das 
ações da Semana Nacional 
de Trânsito. O grupo de te-
atro do projeto +Cultura, 
da Prefeitura de Caçapava, 
está percorrendo algumas 
escolas municipais da ci-
dade levando arte e educa-
ção aos pequenos.
As apresentações mostram 
os acontecimentos do dia 
a dia de forma divertida, 
com o objetivo de tornar 
os pedestres e futuros con-
dutores mais conscientes 

ge das Flores. A equi-
pe está fazendo a retira-
da da pavimentação da  
R u a  
Caetano Moreira para o 

e multiplicadores da boa 
educação no trânsito.
Com o tema “Minha esco-
lha faz a diferença no trân-
sito”, a semana segue até 
o dia 23 de setembro com 
diversas atividades.
Hoje, 20, ocorre a palestra 
“O impacto da Violência 
no Trânsito na Saúde Pú-
blica”, com a bacharel em 
direito, Alessandra Gui-
maraes, no Rotary Club, a 
partir das 20h. Logo após, 
às 21h, o lançamento do 
livro: “Do Fogão ao Cami-
nhão”, de Zeugma Lua.
A programação segue na 

nivelamento e recolocação 
dos bloquetes. Outras vias 
do bairro também recebe-
rão os serviços de melho-
rias.

Praça da Bandeira nos dias 
22 (das 9h às 15h30) e 23 
(9h às 13h30) com diver-
sas atividades para todas 
as idades. Blitz educati-
va, intervenções teatrais, 
atividades interativas para 
crianças com circuito de 
trânsito e espaço kids, 
além de dicas de pilota-
gem com simulador de 
realidade virtual. Também 
haverá sorteio e brindes.
A ação é uma iniciativa da 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Defesa e Mobilidade Ur-
bana.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 187, Termo nº 6643
Faço saber que pretendem se casar CARLOS LEANDRO ALVES RIBEIRO 
e MAGALI HELENA ALVES DOS SANTOS, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Marmelópolis - MG, nascido em 26 de julho de 1993, de 
profissão caseiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada 
Municipal Luiz Macedo Barroso, nº 6495, Fazenda Gurumurim, nesta cidade, 
filho de CARLOS MOISES RIBEIRO, de 52 anos, natural de Marmelópolis/
MG, nascido na data de 16 de julho de 1965, residente e domiciliado em Delfim 
Moreira/MG e de ANA MARIA ALVES DE SENE RIBEIRO, de 49 anos, natu-
ral de Piquete/SP, nascida na data de 29 de janeiro de 1968, residente e domici-
liada em Tremembé/SP. Ela é natural de São Luís do Paraitinga - SP, nascida em 
28 de dezembro de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de AGOSTINHO ALVES 
DOS SANTOS, natural de Natividade da Serra/SP, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP e de MARIA MADALENA DE JESUS SANTOS, de 48 anos, 
natural de Natividade da Serra/SP, nascida na data de 25 de março de 1969, re-
sidente e domiciliada em Taubaté/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. 

Aguilar Junior anuncia 
descongelamento do

Balneário Maria Helena, 
no Perequê-Mirim

Brita oriunda das obras 
do Contorno beneficiarão 

ruas de Caraguatatuba

Alunos da Escola Otacília
Domingues participam de

atividades em celebração ao
Dia da Árvore em Paraibuna

O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, 
anunciou na manhã desta 
quarta-feira (20/9) o des-
congelamento do Balneá-
rio Maria Helena, no bair-
ro Perequê-Mirim, Região 
Sul de Caraguatatuba.
A área estava embargada 
desde 2005 pela Justiça, 
porém após incessantes 
tratativas com o Ministé-
rio Público e o Judiciário, 
houve autorização para o 
desbloqueio.
Durante o período, mui-
tos moradores não conse-
guiam solicitar, por exem-
plo, a ligação de água e 
luz para seus terrenos ou 
casas.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba também já iniciou o 

Cerca de 3 mil metros cú-
bicos de brita (bica corri-
da) estão sendo preparadas 
para que a Prefeitura de 
Caraguatatuba utilize no 
nivelamento de ruas não 
pavimentadas do municí-
pio. O material, oriundo 
das obras do Contorno, foi 
conseguido por meio de 
parceria entre Prefeitura e 
Governo do Estado.
A brita já foi aplicada, em 
caráter experimental, na 
rua Pedro Reginaldo da 
Costa, no Balneário dos 
Golfinhos, região Sul. A 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos, responsável pelo 
trabalho, aprovou o mate-

Nesta quinta-feira (21/09), 
data na qual se come-
mora o Dia da Árvore, a 
EMEIEF Otacília Domin-
gues, no Bairro do Comér-
cio, participa das 8:30 as 

processo de regularização 
fundiária do local e em 
breve os moradores rece-
berão o tão sonhado título 
de escritura definitiva de 
seus imóveis e terrenos.
Dionísio Rodrigues de 
Oliveira, morador do bair-
ro há 17 anos, ficou alivia-
do com a notícia. “Tenho 
três pedidos de ligação de 
água e luz que ficaram pa-
rados, porque a área esta-
va congelada. É um alívio 
para as famílias, pois o 
embargo era um desastre. 
A Prefeitura está de para-
béns”, explica. Nascido 
no local, Fernando José 
Gonçalves comemora a 
notícia. “Ninguém nunca 
conseguiu regularizar nos-
so bairro e em menos de 

rial, como sendo apropria-
do para a manutenção de 
ruas.
Tabatinga, Massaguaçu, 
Pegorelli, Balneário dos 
Golfinhos, Morro do Al-
godão e Rio Marinas são 
alguns dos bairros que te-
rão suas vias não pavimen-
tadas beneficiadas com a 
brita.
A área onde o material está 
sendo beneficiado fica no 
bairro Gaivotas e uma em-
presa terceirizada realiza o 
trabalho. A expectativa é 
de que a Prefeitura receba 
mais 2 mil metros cúbicos 
diariamente.
Segundo o responsável 

11:30, de várias atividades 
aos alunos, incluindo pa-
lestra, plantio de árvores 
frutíferas para formação 
de um pomar na escola, 
dentre outras ações.

um ano temos essa exce-
lência notícia. Uma nova 
Caraguatatuba está nas-
cendo com esse processo 
de regularização fundiária. 
Parabéns ao prefeito e a 
equipe da Secretaria de 
Habitação”, cita.
O prefeito Aguilar Junior, 
a parceria com o Judiciá-
rio foi de vital importância 
para o descongelamento.
“É uma boa no-
tícia. Há anos os  
moradores não conse-
guiam ligar a água, luz e 
nem sequer dar entrada 
em um projeto na Prefei-
tura. Fizemos uma parce-
ria com o Judiciário e o 
desembargo vai beneficiar 
pelo menos 600 famílias”, 
destaca.

pela empresa terceirizada, 
Danilo Joan, uma equipe 
trabalha diariamente na 
britagem. “Conseguiremos 
três materiais que vão para 
a Prefeitura: bica corrida, 
pedra ume e areia”, frisou.
Para o prefeito Aguilar 
Junior, o fornecimento 
da brita representa uma 
grande economia para o 
município. “Quando tive-
mos reuniões com a Dersa 
e com as empresas tercei-
rizadas, solicitamos a do-
ação do material. Fomos 
prontamente atendidos 
pela Queiroz Galvão e pela 
Dersa”, conta Aguilar Ju-
nior.

    As atividades na escola 
fazem parte do Projeto Co-
lhendo Frutos, que com-
põe o programa de Educa-
ção Ambiental da CESP, 
realizado em parceria com 

a Diretoria Municipal de 
Educação e o apoio técni-
co da Seção de Meio Am-
biente da Prefeitura de Pa-
raibuna. Mais informações 
pelo celular: 9 9794-1211.
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Taubaté recebe partidas 
de F7

Educação implanta
embarque e desembarque 

de alunos dentro das
unidades em Pinda

Pinda inicia atividades 
da Semana Nacional do 

Trânsito

Caraguatatuba recebe IV 
Olimpíada Regional das 

APAES

Taubaté vai sediar entre os 
dias 28 de outubro e 12 de 
novembro 22 partidas ofi-
ciais de futebol de 7 com 
a realização de três finais 
de competições em nível 
estadual, nacional e mun-
dial.
O anúncio foi feito nes-
ta quinta-feira, dia 14 de 
setembro, em uma ceri-
mônia na LG Electronics, 
patrocinadora oficial do 
evento. Para receber os 
jogos do Circuito Paulista 
de F7, Circuito Brasilei-

A Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura, 
por meio do Departamen-
to de Educação e o setor 
de Transporte Escolar, está 
colocando em prática um 
projeto de segurança so-
bre o embarque e desem-
barque dos alunos da Rede 
Municipal. Essa ação faz 
parte de uma das metas 
apontadas pelo setor no 
início do ano como prio-
ridade e, após um estudo 
detalhado, ela começa a 
ser implantada.
Na quarta-feira (13), o 
CMEI Lessa começou a 
fazer o embarque e o de-

Pindamonhangaba iniciou, 
na segunda-feira (18), a 
Semana Nacional do Trân-
sito, com atividades que 
seguem até o dia 25 de se-
tembro. A intenção é pro-
mover a conscientização 
junto à sociedade sobre a 
responsabilidade que cada 
pessoa tem para um trânsi-
to melhor e cada vez mais 

Com o objetivo de integrar 
alunos com deficiência in-
telectual às atividades es-
portivas e culturais, a IV 
Olimpíada Regional das 
Apaes acontece em Cara-
guatatuba de 4 a 6 de ou-
tubro no Centro Esportivo 
Municipal Ubaldo Gon-
çalves (Cemug).

ro de F7 e Mundialito de 
Clubes de F7, a empresa 
vai montar uma arena em 
um espaço próximo à Ave-
nida do Povo e ao estádio 
Joaquim de Morais Filho. 
Todo investimento ocorre 
sem prejuízo aos cofres 
públicos, por meio da Lei 
de Incentivo ao Esporte.
As partidas se-
rão gratuitas e no dia  
27 de outubro está previs-
to um amistoso entre os ti-
mes da LG e da Prefeitura 
de Taubaté. Nos intervalos 

sembarque dos alunos 
dentro da unidade escolar, 
proporcionando mais se-
gurança às crianças. Nesta 
semana, será a vez da Es-
cola Municipal Orlando 
Pires, no Bonsucesso, que 
fica às margens de uma 
rodovia. Para tanto, foram 
implantadas mudanças 
necessárias em conjunto 
com a Secretaria de Ser-
viços Públicos, e que irão 
beneficiar mais de 200 
crianças. “Transportar 
qualquer passageiro exige 
muito cuidado. Transpor-
tar crianças exige o dobro 
de atenção e cuidado”, dis-

seguro.
A abertura foi realizada na 
Praça Monsenhor Marcon-
des e haverá orientação de 
ciclistas, motociclistas e 
blitz educativas.
Será realizado, ainda, o II 
Congresso Valeparaibano 
de Segurança no Trânsito 
e Prevenção de Acidentes 
e o II Simpósio Valepa-

Cerca de 250 alunos irão 
disputar nas modalidades 
atletismo, natação, tênis de 
mesa, futsal e futebol so-
ciety. Participam da com-
petição apenas atletas da 
instituição e as inscrições 
já estão encerradas. Todos 
os atletas serão premiados 
com medalhas e a entidade 

entre as competições, a 
arena será utilizada para 
clínicas esportivas, ações 
sociais e torneios realiza-
dos pela prefeitura, que 
é uma das apoiadoras do 
projeto.
Durante a cerimônia tam-
bém foi anunciada uma 
parceria com o Esporte 
Clube Taubaté, que rece-
berá uma consultoria em 
gestão e marketing espor-
tivo por parte da Sports-
promotion, promotora do 
evento.

se o responsável pelo Se-
tor de Transporte Escolar, 
Lucas Ouverney.
 Além dessa iniciativa, 
também estão sendo feitas 
várias outras ações de se-
gurança e de melhoria na 
qualidade do serviço pres-
tado. O diretor de Educa-
ção, Carlos José Laurindo 
Lemes, vem buscando par-
cerias entre outros setores 
da Prefeitura, com a Polí-
cia Militar e com a empre-
sa prestadora do serviço, 
Antunes & Antunes, para 
atingir a excelência na 
qualidade do serviço ofe-
recido para a população.

raibano de Psicologia do 
Trânsito, nos dias 22 e 23 
de setembro, com a pre-
sença de especialistas na 
área de Trânsito, Educação 
e Psicologia. As inscrições 
são gratuitas e estão aber-
tas no site da Prefeitura de 
Pindamonhangaba www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br.

troféu. Cronograma
Quarta-feira (04/10) – 
14h: Credenciamento/
Acomodação/Abertura
Quinta-feira (05/10) – 8h: 
Início dos jogos/ 22h: Tér-
mino das atividades
Sexta-feira (06/10) – 8h: 
Início dos jogos/17h: Tér-
mino do evento

Programação da Semana da Arvore
segue até sexta em Pinda

Nesta segunda-fei-
ra (18), foi realizada a 
abertura da Semana da 
Árvore, que segue até  
sexta-feira (22). O evento 
é uma realização da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba por meio do Departa-
mento de Meio Ambiente, 
Casa Verde e do Conselho 
Municipal do Meio Am-
biente (CONDEMA).
A programação se ini-
ciou com a pales-
tra do historiador  
Dr. José Lelis sobre o va-
lor da data. Já o Dr. José 
Luiz do Instituto Flo-

restal palestrou sobre a 
importância da preser-
vação ambiental. “A se-
mana é importante para 
sensibilizar as pessoas,  
mostrar para elas a impor-
tância das árvores na nossa 
vida, pois ela está presen-
te no nosso dia a dia de 
diferentes formas. Então 
nós queremos mostrar que 
conservar traz mais bene-
fícios para a população e 
para o planeta”, comentou.
O diretor de Meio Ambien-
te Fred Gama também este-
ve presente falando sobre a  
regulamentação da Lei de 

arborização.
 A equipe da Casa Ver-
de promoveu uma expo-
sição com artes criadas 
por crianças, inspiradas  
em árvores e jogos inte-
rativos feitos com ma-
teriais reciclados que 
ensinam conscientiza-
ção ambiental, além de  
promover uma mesa re-
donda, todos no Auditório 
da Prefeitura. O Departa-
mento de Meio Ambien-
te também promoveu um 
plantio de mudas no perío-
do da manhã, no Residen-
cial Andrade.


