
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EDIÇÃO 2127   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Hospital da Fusam
recebe kits da Seja

Digital em Caçapava

Dois pontos de Pinda
recebem exibição do

Pontos MIS nesta semana

EM João Cesário finaliza 
projeto com festa em

Pinda
Interdições de vias

Final de semana 22, 23 
e 24 de dezembro

A Seja Digital em parceria 
com a Prefeitura de Caça-
pava doou para o Hospital 
da Fusam cinco antenas e 
12 conversores digitais na 
manhã de ontem (20). Os 
kits serão instalados nos 
televisores antigos dos 
quartos, que precisam des-
sa adaptação para receber 
o sinal.
O Presidente da Fusam, 
Celso Viviani Alves rece-
beu os kits da representan-

As produções “João, o 
galo desregulado” e “O 
mundo dos pequeninos” 
serão exibidas na Bibliote-
ca do Castolira nesta quin-
ta-feira (21), às 14 horas, 
e na sexta (22), às 9 horas, 
no CEU das Artes. O cur-
ta-metragem e o longa-
metragem infantil fazem 
parte da programação do 
Pontos MIS, são gratuitos 

Durante o ano letivo, fo-
ram   desenvolvidos vários 
projetos na Escola Munici-
pal João Cesário, localiza-
da no Feital. Dentre eles, 
o projeto de Solidariedade 
“Adote um aluno”, que 
teve como parceiros fami-
liares e amigos dos profes-
sores que, em uma ação 
entre amigos, arrecadaram 
jogos e brinquedos para os 
alunos.

FESTA DE NATAL NO 
JARDIM PANORAMA – 
INTERDIÇÃO DE VIA 
PÚBLICA
No dia 23 de dezembro de 
2017 (sábado), moradores 
do Jardim Panorama pro-
moverão a festa de natal, 
na rua José Mansur.
Para permitir a realização 
do evento, a rua José Man-
sur estará interditada à cir-
culação de veículos entre 
os números 38 e 118, no 
período de 17:00 às 22:00 
horas.
Solicita-se aos condutores 
que conduzam seus veícu-
los com cuidado e atenção 
nas imediações da festa.
FESTA DE NATAL NA 

te do Programa Seja Di-
gital Vivian L. Ribeiro de 
Macedo.
No dia 17 de janeiro, o si-
nal analógico de televisão 
será desligado em 17 ci-
dades do Vale do Paraíba, 
inclusive em Caçapava.
As famílias de baixa ren-
da atendidas pelo Governo 
Federal devem verificar se 
têm direito a receber um 
dos cerca de 195 mil kits 
gratuitos com antena di-

e livres para todos os pú-
blicos.
O curta-metragem “João, 
o galo desregulado” é uma 
história bem humorada so-
bre um galo que cantava 
na hora que bem queria.
Já “O mundo dos peque-
ninos” é um longa-metra-
gem que narra a aventura 
de uma menina minúscula 
que sobrevive com sua fa-

A escola contou, ainda 
com a parceria da empre-
sa Lyondellbasell que, por 
meio de seus funcionários, 
fez a doação de 100 jogos 
e brinquedos. Ao todo, fo-
ram arrecadados mais de 
600 jogos e brinquedos, 
para os 550 alunos da es-
cola.
A finalização do projeto, 
com entrega dos presen-
tes, ocorreu no dia 13 de 

NOVA CAÇAPAVA – 
INTERDIÇÃO DE VIA 
PÚBLICA No dia 23 de 
dezembro de 2017 (sába-
do), moradores da Nova 
Caçapava promoverão a 
festa de natal, na rua Jor-
ge Radiante. Para permitir 
a realização do evento, a 
rua Jorge Radiante estará 
interditada à circulação de 
veículos entre os núme-
ros 12 e 62, no período de 
19:00 às 24:00 horas. Soli-
cita-se aos condutores que 
conduzam seus veículos 
com cuidado e atenção nas 
imediações da festa.
FESTA DE NATAL NO 
JARDIM SÃO JOSÉ– IN-
TERDIÇÃO DE VIA PÚ-

gital, conversor e controle 
remoto. A população deve 
acessar o site sejadigital.
com.br/kit ou ligar gra-
tuitamente para o número 
147 com o NIS (Número 
de Identificação Social) 
em mãos. Se o nome esti-
ver na lista, é só escolher o 
dia, horário e local para re-
tirar os equipamentos. Em 
Caçapava cerca de cinco 
mil pessoas já retiraram o 
Kit gratuito.

mília mantendo o segre-
do de sua existência. Mas 
com a chegada de um jo-
vem rapaz a pequenina 
acredita que poderá criar 
laços de amizade mesmo 
com a diferença de tama-
nho. 
Outro ponto da cidade que 
recebeu as produções foi a 
Biblioteca do Castolira, na 
última sexta-feira, dia 15.

dezembro, com um almo-
ço especial para os alunos, 
apresentação de teatro so-
bre o verdadeiro sentido 
do Natal e a presença do 
Papai Noel.
“A equipe João Cesário 
agradece a todos os ami-
gos, parentes e parceiros 
que colaboraram conos-
co”, agradeceu a professo-
ra responsável pela unida-
de, Rosemar Silva. 

BLICA
No dia 23 de dezembro 
de 2017 (sábado), mora-
dores do Jardim São José 
promoverão a festa de na-
tal, na rua José Getúlio de 
Carvalho. Para permitir a 
realização do evento, a rua 
José Getúlio de Carvalho 
estará interditada à circu-
lação de veículos entre a 
avenida Francisca Sales 
Damasco e a rua Coro-
nel Jaime Rolemberg de 
Lima, no período de 09:00 
às 21:00 horas.
Solicita-se aos condutores 
que conduzam seus veícu-
los com cuidado e atenção 
nas imediações da via in-
terditada.
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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

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refres-
cante, depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os múscu-
los e previne câimbras, além de combater o stress e o desgaste físico. A forma 
mais recomendada de consumo do açaí é em vitaminas. Pode ser com banana 
e laranja, com morango picado, com melancia e mel ou com guaraná. Em 
todas as vitaminas, o ideal é adicionar água e bater no liquidificador. Se for 
adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a vitamina, ela deve 
ser consumida imediatamente.

***

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mu-
dando o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com 
isso. O homem também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o 
aquecimento global está acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa 
das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da metade do Século 21, 
será impossível viver nos continentes que atualmente são habitados e a po-
pulação migrará para os pólos. Porém, os pólos também estão sendo afetados 
pelo aquecimento global e poderá deixar de existir. O habitat, porém, não é o 
único problema que o ser humano vai enfrentar. Com o aquecimento, a agri-
cultura e a pecuária serão cada vez mais escassas, matando muitos humanos 
de fome antes que o final do século chegue. Apesar de catastrófica, muitos 
cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela mudança imediata de há-
bitos dos homens.

Humor
Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras em 
apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!

***

Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, diz 
para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso tenho 
que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que eu 
te dei hoje?

***

A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não atin-
gir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A 
humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os homens ca-
minharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os ho-
mens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se 
abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem 
quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam perdoar. São muitos 
os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens perceberam que 
a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a ilu-
minar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.

***

Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o 
ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a 
alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se 
e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças 
com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fantasias e nos devolvem 
para a realidade concreta são úteis. Necessárias para os que se esquecem de 
que nascer é difícil e que aprender acrescer não é fácil. Ninguém veio para 
este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave é a água donde a correnteza é profunda.
A humildade é o esforço do amor.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 215, Termo nº 6698
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL FIGERTE DE OLIVEIRA e LU-
CIANA DE ALVARENGA MIRANDA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 25 de março de 1993, de profissão 
ajudante de produção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada 
Municipal José Maria Rodrigues Fróes, nº 69, Aterrado, nesta cidade, filho de 
JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA, falecido em Tremembé/SP na data de 23 de 
setembro de 2011 e de MARIA CELINA FIGERTE, de 58 anos, nascida na data 
de 15 de outubro de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Quiririm - Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 25 de janeiro 
de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ CARLOS DE MIRANDA, de 
65 anos, nascido na data de 3 de outubro de 1952, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de São José do Barreiro/SP e de MARIA NATALIA DE 
ALVARENGA MIRANDA, de 51 anos, nascida na data de 5 de janeiro de 1966, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 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 215, Termo nº 6699
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO LUCAS GONÇALVES e 
RHAYLINE MARQUES MENDONÇA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Taubaté - SP, nascido em 5 de março de 1992, de profissão militar, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de OSNI GONÇALVES, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, residente 
e domiciliado em São José dos Campos/SP e de CLEIDE MARIA GONAÇLA-
VES, de 45 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 13 
de agosto de 1972, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 29 de março de 1991, de profissão fisioterapeuta, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Maria Conceição Vargas de 
Oliveira, nº 103, Residencial Vargas, nesta cidade, filha de JORGE LUIS MEN-
DONÇA, de 50 anos, natural de Pirajui/SP, nascido na data de 21 de dezembro 
de 1966, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de DENISE APARECIDA 
MARQUES MENDONÇA, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data 
de 2 de janeiro de 1973, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

AUXILIAR DE LIMPEZA
CHEFE DE COZINHA
COZINHEIRO INDUSTRIAL
COZINHEIRO GERAL
GARÇOM (DE HOTEL)
MARCENEIRO
NUTRICIONISTA
VENDEDOR DE SERVIÇOS 
(EXTERNO)
VENDEDOR (INTERNO –  
LOJA COMÉRCIO)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-
TO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar em 
contato pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Centro, Rio do Ouro 
e Ipiranga vão ganhar 

campos de futebol
society em Caraguá

Início da Operação
Verão e celebração da 
chegada da estação 
acontece dia 22 em 

Ubatuba

A Prefeitura de Caraguata-
tuba deu ordem de serviço 
para as obras de constru-
ção e reforma de três cam-
pos de futebol na cidade.
No Centro, as obras se-
rão nos dois espaços pró-
ximos a Secretaria de  
Turismo e que estavam 
deteriorados. Na área será 

A praça Capricórnio será o 
ponto de encontro de todas 
as guarnições de polícia de 
Ubatuba a partir do meio 
dia de sexta-feira, 22, que 
vão se preparar para cele-
brar a chegada do verão 
acionando o giro-flex das 
viaturas às 12h59 (horário 
de verão) durante um mi-
nuto, saudando o início da 
estação.
Devem comparecer as 
seguintes instituições:  

construído um campo so-
ciety e um campo de areia, 
além de alambrados novos 
nos dois locais.
O campo do Ipiranga re-
ceberá um campo socie-
ty e novos alambrados  
de proteção, assim como o 
espaço de lazer localizado 
no Rio do Ouro.

Guarda Civil Municipal, 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Defesa Cil-
vil, Ambulância da Saúde, 
Samu, Polícia Militar Am-
biental, Polícia Rodoviária 
Estadual e Polícia Rodovi-
ária Federal.
Em seguida, os índios da 
aldeia Boa Vista farão uma 
saudação com a “dança do 
Sol”. O evento também 
contará com apresentação 
de dança do ventre da Fun-

Além disso, toda a 
parte elétrica e de  
manutenção será feita para 
dar garantia de segurança 
aos praticantes dos espor-
tes.
As obras devem ser inicia-
das logo após o Réveillon. 
O investimento gira em 
torno de R$ 800 mil.

dart.
A iniciativa também mar-
ca a chegada do reforço 
policial e o início da Ope-
ração Verão 2017/2018 na 
cidade.  Serão 170 homens 
da Polícia Militar que che-
gam para aumentar a segu-
rança em Ubatuba. Além 
disso, o helicóptero Águia, 
que atenderá todo o Litoral 
Norte, ficará baseado em 
Ubatuba.
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Escolas de Taubaté 
abrem inscrições para 

colônia de férias

Prefeitura de Tremembé 
realiza leilão público Educação infantil mantém 

atendimento durante as
férias em Taubaté

As colônias de férias acon-
tecem de 4 a 22 de janei-
ro para todos os alunos 
do ensino fundamental de 
Taubaté, com idades de 7 
a 15 anos.
As atividades serão reali-
zadas na Emef Professora 
Docelina Silva de Campos 
Coelho, no bairro Santa 
Tereza, e na Emeif Emílio 
Amadei Beringhs, no bair-
ro Marlene Miranda.
Para fazer a inscrição, o 
pai ou responsável deve 
comparecer à secretaria 
da escola até o dia 2 de 
janeiro, de segunda a sex-
ta-feira, munido de um do-
cumento de identificação, 
seu e do aluno. O horário 
de atendimento na unida-

EDITAL LEILÃO PÚ-
BLICO PRESENCIAL 
Nº 02/2017 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 
7.011/2017 A Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
com sede na Rua Sete de 
Setembro, 701 – Centro 
– CEP: 12.120-000 – Tre-
membé–SP, inscrita no  
CNPJ sob nº 
46.638.714/0001-20, por 
intermédio da Comissão 
de Avaliação, constituída 

As unidades de Educação 
Infantil de Taubaté terão 
atendimento continuado 
no período de férias. Os 
pais dos alunos já ma-
triculados foram previa-
mente consultados e os 
que demonstraram inte-

de do bairro Santa Tereza 
é das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h. No Marle-
ne Miranda, a secretaria 
da escola atende das 8h às 
12h e das 13h às 17h.
A colônia de férias aconte-
cerá em dois períodos. No 
ato da inscrição, os pais ou 
responsáveis terão que op-
tar pelo horário da manhã, 
das 8h às 12h, ou da tarde, 
das 13h às 17h. Serão ofe-
recidas atividades de dan-
ça, teatro, música, artes e 
gincanas. As atividades 
serão realizadas por moni-
tores e programadas para 
todas as turmas, adaptadas 
conforme sua faixa etária.
As férias escolares tiveram 
início no último dia 14 de 

através da Portaria nº 6.805 
de 27 de março de 2017, 
torna público aos interes-
sados, por determinação 
do Sr. Marcelo Vaqueli, 
Prefeito Municipal, que se 
encontra aberto licitação  
sob a modalidade LEI-
LÃO PÚBLICO, confor-
me especificações e con-
dições constantes deste 
edital e seus anexos, a 
ser regida pela Lei Orgâ-
nica Municipal, Lei nº. 
8.666/93 de 21 de junho 

resse deixaram o nome 
nas unidades escolares.  
Com base no número de 
interessados, as unidades 
foram divididas em polos 
de atendimento conforme 
a região da cidade. De 26 
a 29 de dezembro, 304 

dezembro e as aulas retor-
nam no dia 5 de fevereiro.  
Confira os endereços das 
unidades:
Emef Professora Docelina 
Silva de Campos Coelho
Endereço: Rua Professora 
Odila de Almeida Carva-
lho, s/n, Santa Tereza
Horário de atendimento 
da Secretaria: das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 17h
Telefone: 3686-1455
Emeif Emílio Amadei Be-
ringhs – Prédio 2
Endereço: Rua José Fran-
cisco da Silva, nº 45, Mar-
lene Miranda
Horário de atendimento da 
Secretaria: das 8h às 12h e 
das 13h às 17h
Telefone: 3621-8144

de 1993 e alterações pos-
teriores, e nas demais Leis 
que regulam a repressão ao  
abuso do poder econômi-
co, defesa do consumidor 
e Constituição Federal. 
CRITÉRIO DE JULGA-
MENTO: MAIOR LAN-
CE. DATA DA REALI-
ZAÇÃO: 11 de JANEIRO 
de 2018. HORÁRIO DE 
INÍCIO: 09:30 horas. link: 
http://www.tremembe.sp.
gov.br/category/licitacao/
leilao/lep-em-andamento/

crianças serão atendidas 
em 12 polos.  De 2 de ja-
neiro a 2 de fevereiro serão  
42 polos,  com  2.978 alu-
nos. As crianças, com ida-
de entre 0 e 5 anos,  terão 
neste período atividades 
recreativas direcionadas.

Programação natalina
segue até o final da

semana

A Praça Monsenhor Mar-
condes recebe as festi-
vidades natalinas até sá-
bado (23). Papai Noel,  
Mamãe Noel e os duendes 
estão atendendo as crian-
ças na casinha, nesta se-
mana, dias 22 e 23, das 19 
às 22 horas.
Desde o dia 2, até o 
dia 23, o coreto da Pra-
ça está recebendo atra-
ções culturais natali-
nas, a partir das 20h30.  
Os últimos shows serão 
nos dias 21, com a Can-
tata da Euterpe, dia 22 

com Exalta Cristo e dia 
23 com Rafinha Acústico 
por meio do Sesc / Sin-
comércio. Já se apresen-
taram na praça o Coral 
Universitário da Funvic,  
os Aprendizes da Corpo-
ração Musical Euterpe, a 
Igreja Adventista, o Pro-
jeto Guri, o coral Madri-
gal in Cantum , a banda 
do Cavex, o Ballet Júlia 
Pyles, a Orquestra de Cor-
das da Euterpe e o Projeto 
As Mãos que Encantam.
Outras atrações
Outra atração na Praça é o 

City Tour Histórico-Cul-
tural, realizado gratuita-
mente pela equipe do De-
partamento de Turismo da  
Prefeitura, levando a po-
pulação para conhecer 
um pouco da história de 
Pindamonhangaba percor-
rendo as ruas do centro da 
cidade. A atração atenderá 
dis 21, 22 e 23, a partir das 
19 horas.
A Praça Monsenhor Mar-
condes terá ainda o Centro 
Itinerante de Informações 
Turísticas, feira de artesa-
nato e área de alimentação.

Taubaté mantém serviços 
básicos no feriado de Natal

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que não haverá ex-
pediente no dia 25 de de-
zembro, segunda-feira, em 
razão do feriado de Natal.
Neste dia não acontecerão 
as coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva. Também 
não haverá expediente nos 
PEVs (Pontos de Entrega 
Voluntária) e no Mercado 
Mercado Municipal. Os 

serviços essenciais à po-
pulação serão mantidos:
* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino; * Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA 
24h) Santa Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 

de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).


