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

ANO XXVIII 22-23-24 DE JULHO DE 2017 EDIÇÃO 2021  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté entrega 
novos uniformes para agentes 

da Defesa Civil

Taubaté altera linhas de 
ônibus no dia 29 de julho

A Prefeitura de Taubaté 
entregou na última ter-
ça-feira, dia 18 de julho, 
novos uniformes para uso 
dos agentes da Coordena-
doria Municipal de Prote-
ção e Defesa Civil.
O uniforme é o instrumen-
to de identidade visual do 
agente perante a comuni-
dade, fortalecendo a ima-
gem institucional, além de 
propiciar maior segurança 

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana promove mu-
danças em linhas de ôni-
bus do transporte público 
de Taubaté a partir do dia 
29 de julho. As alterações 
afetam quatro linhas e tra-
rão benefícios diretos a 
cerca de 9.500 passageiros 
que circulam diariamente 
nestes itinerários.
As alterações fazem parte 
de um levantamento geral 
do transporte e visam a 
melhoria no atendimento 
aos usuários, com viagens 
mais rápidas e redução dos 
intervalos, além de itinerá-
rios que atendam melhor 
os destinos. Esta avaliação 
foi feita em conjunto com 
a concessionária ABC 
Transportes e também 
levou em conta pedidos 
apresentados por associa-
ções de moradores. Re-
presentantes das entidades 
comunitárias aprovaram 

aos servidores, por serem 
considerados também 
equipamentos de proteção 
individual.
Os kits são compostos por 
calça e gandola em tecido 
ripstop, mais resistente a 
danos, além de coturnos, 
bonés e camisetas.
Ainda foram adquiridos 
conjuntos para uso em 
ocorrências de combate a 
incêndio em mata, cujas 

as alterações.
Cartazes com as principais 
mudanças serão exibidos 
nos ônibus a partir desta 
semana e posteriormente 
nos painéis de mensagens 
eletrônicas espalhados pe-
las vias do município.
Informações sobre as al-
terações das linhas podem 
ser obtidas com os fiscais 
da ABC de plantão na Ro-
doviária Velha de Taubaté 
ou por meio da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
pelo telefone 3629-2916 
ou 156.
Confira abaixo as altera-
ções:
Linha 01 – Mantém o iti-
nerário Parque Três Ma-
rias/Estoril e deixa de 
atender o Residencial In-
dependência.
Linha 13 – passa a fazer o 
itinerário Gurilândia/Santa 
Tereza (Cecap e Piracan-
gaguá). Serão atendidos os 

calças e camisas possuem 
tratamento antichamas, 
incluindo capacetes, res-
piradores e luvas de segu-
rança.
O investimento foi de 
R$ 34.735,60. No ano 
passado, o órgão teve 
a renovação da frota,  
ocasião em que foi efetiva-
da a padronização visual 
dos veículos de emergên-
cia.

bairros Piracangágua, Ce-
cap I, II e II e o Bela Vista 
em horário escolar.
Linha 14 – passa a fazer o 
itinerário Gurilândia/Qui-
ririm (Novo Horizonte e 
Cecap). Serão atendidos a 
Estrada do Pinhão, o bair-
ro Novo Horizonte e os 
Cecap I, II e IV. O atendi-
mento ao bairro Novo Ho-
rizonte vai ser com maior 
frequência.
Linha 18 – passa a se cha-
mar Distrito Industrial/
Chácara Flórida. Serão 
atendidos os bairros Re-
sidencial Independência, 
Bonfim e Chácara Flórida. 
Na viagem sentido Resi-
dencial Independência o 
trajeto será pela Rua Pro-
fessor Ernesto de Oliveira 
Filho e no sentido sho-
pping o trajeto será pela 
Avenida General de Divi-
sa Luiz Paulo Fernandes 
de Almeida.

Comunidade Hare Krishna
promove 1º Festival

Internacional Krishna West

A comunidade Hare 
Krishna, da Fazenda Nova 
Gokula, no bairro Ribei-
rão Grande, realizará o 
“1º Festival Internacional 
Krishna West”, de 21 a 24 
de julho. O evento faz par-
te das comemorações de 
aniversário da cidade.
Serão quatro dias com 
atrações educativas, eco-
lógicas, culturais e artís-
ticas, com a presença de 
Pierre Edel (Premamaya), 
músico e compositor, se-
mifinalista do “The Voice” 
França e Rússia; dança 
clássica indiana, palestras, 
exposições de arte.
O evento é um conjunto 
de ações que promoverão 
o aprofundamento do co-

nhecimento da Índia mile-
nar e sua aplicação prática 
no Ocidente, de acordo 
com os propósitos da Isk-
con (Sociedade Interna-
cional para a Consciência 
de Krishna), apresentando 
uma proposta de conscie-
tização ética e espiritualis-
ta, de forma acessível para 
toda sociedade.
A programação conta com 
diversos shows com es-
tilos variados, sempre à 
noite. Na tenda principal, 
o evento oferecerá um 
congresso de filosofia e 
desenvolvimento humano 
com a presença de aca-
dêmicos de vários países 
como Howard J. Resnick, 
Ph.D. pela Universidade 

de Harvard, Estados Uni-
dos e idealizador do pro-
jeto rural de Nova Gokula.
Haverá ainda muitas atra-
ções culturais e literárias 
como lançamentos de li-
vros, recital de poesias 
com a presença de escri-
tores da APL - Academia 
P indamonhangabense 
de Letras, apresentação 
de estudos acadêmicos, 
mesa redonda com a par-
ticipação autores, expo-
sição de telas e gravuras, 
além de diversos cursos e 
workshops. 
Mais informações e inscri-
ções podem ser feitas pelo 
site festivalkrishnawest.
com.br e facebook.com/
FazendaNovaGokula.

Taubaté abre processo 
seletivo para médicos e 

técnicos

A Prefeitura de Taubaté 
abriu inscrições do pro-
cesso seletivo para contra-
tação temporária e forma-
ção de cadastro reserva de 
médicos em diversas áreas 
e técnico necropsista.
O processo seletivo nº 
006/2017 foi divulgado 
nesta sexta-feira, dia 21 de 
julho, no diário oficial do 
município.
As inscrições vão das 9h 

do dia 31 de julho às 18h 
do dia 13 de agosto e se-
rão feitas exclusivamente 
pela internet no portal da 
prefeitura www.taubate.
sp.gov.br.
Por ser um processo se-
letivo simplificado, em 
apenas uma etapa, com a 
apresentação de títulos e 
comprovação de experiên-
cia na função, não haverá 
cobrança de taxa de inscri-

ção.
Para os médicos, é esta-
belecida uma carga de 20 
horas semanais, com sa-
lários variando entre R$ 
3.367,16 e R$ 4.975,32.
São quatro vagas para mé-
dicos: clínico geral, pneu-
mologista, cardiologista e 
oftalmologista.
Existe uma vaga já de-
finida para a contrata-
ção de técnico necrop-
sista, com salário de 
R$ 1.627,71 e carga de  
40 horas semanais. Tam-
bém há outra vaga para 
técnico em farmácia, com 
o mesmo salário e carga 
horária.
O processo seletivo tem 
duração de um ano, po-
dendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
prefeitura.
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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.

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L
Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 24/07/2015.

Protocolo : 4 - 18/07/2017
Devedor : JOAO MESSIAS DE SOUZA
Documentos : CPF 814.328.448-49
Espécie : DMI

Protocolo : 9 - 18/07/2017
Devedor : PRATO CHEIO COMERCIAL DE ALIME
Documentos : CNPJ 17.977.838/0001-32
Espécie : DMI

Tremembé, 21 de Julho de 2017.

MESTRE LUMUMBA

O trabalho de Mestre Lumumba se baseia em  vivências com cantos, ritmos e danças da cultura de tradição afro-ame-
ríndia.
                               Benedito Luiz Amauro, filho de Ogum, conhecido mais tarde como Mestre Lumumba, em  home-
nagem ao libertador do Zaire, Patrício Lumumba, é fazedor de tambores  (Oni-lu), conhecedor dos mistérios do ofício 
milenar da percussão, poeta e compositor. No início da década de 80, lança CAFUNÉ, seu 1º compacto. Nesse período 
conhece Mestre Didi, sacerdote máximo do culto aos ancestrais, que abre a percepção de Lumumba para o mundo dos 
ritmos e instrumentos afro-brasileiros. Em companhia de Mestre Didi, inicia-se na irmandade dos tambores, viven-
ciando sua fabricação, sonoridade e hist& oacute;ria.
                                  Com composições que somam mais de meio século de influências e experiências musicais, Mestre 
Lumumba lança seu mais novo trabalho, “Axó”, onde alia sua força expressiva aos anos de pesquisa de música afro
-brasileira. O disco Axó, gravado com a participação de Dinho Nascimento e  produzido por Beto Mendonça através 
do selo Pôr do Som, quebra o silêncio do mestre e traz ao público um som que associa o reggae com raízes brasileiras 
do interior de São Paulo à linguagem do culto dos orixás, suas poesias, ritmos percussivos e arranjos elétricos.
                                   Organizou movimentos e ações ligadas a Cultura Negra na Bahia, em Pernambuco, no Rio de 
Janeiro e São Paulo.
                                   Participa ativamente do movimento cultura ligado as Culturas Negras, formando novos fazedores 
culturais.
                                   É um dos Grios de maior relevância no Brasil.

Acontece nos dias 26, 
27 e 29 de julho na casa 
de cultura prof. Quin-
tino jr. Em tremembé, 
oficinas de construção 
de tambores e toques 
tradicionais com mes-
tre lumumba.   Em 
comemoração aos 10 
anos de fundação da 
primeira escola de con-
go de são benedito do 
erê. Evento patrocina-
do pela secretaria de 
cultura do estado de 
são paulo.
As oficinas serão gra-
tuitas.
I n f o r m a ç õ e s : 
(12)3674-2502 what-
sapp 99228-9953

Miscelânea
Curiosidades

A águia é membro de uma família da rapina, que também se inclui o falcão, o 
gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de comprimento, 
chegando suas asas abertas a medir mais de um metro e oitenta centímetros. Os 
machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se de galos do campo, lebres, co-
elhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O ninho é feito na copa das árvores e 
preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias regressam aos velhos 
ninhos.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o kiwi é 
rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para aproveitar todos 
esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é descascada. As pro-
priedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, estimula o funciona-
mento do intestino e estômago e, assim, melhora a prisão de ventre. Os médicos 
recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não existem contra-
dições para a fruta.
***
O simples ato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nosso cotidiano. 
Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é uma das principais for-
mas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que nos ajudam em todas as tarefas, 
inclusive na preparação dos nossos alimentos. Mãos sujas é o paraíso das bacté-
rias. Diarréia, gripes e infecções intestinais são algumas das doenças que podem 
ser evitadas pelo simples hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir do-
enças que ainda hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar 
as mãos corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe até elimi-
nar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A adoção de álcool 
gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o surto de gripe. A (H1M1) 
faz cair o número de casos de outras doenças, como conjuntivite e gripe comum.

Humor 

Um pároco de uma igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser bravo e 
de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo temia o padre. 
Um dia, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da Igreja, mesmo sabendo da 
fama do padre. Entraram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram 
pelo altar, onde estava o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava 
acontecendo, já de espingarda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
- Não, não atira não, seu padre, que nóis somos anjos, só estamos visitando a 
Igreja!
- Anjo? Deixa disso, sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista 
definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. 
Acompanha uma caixa de foguetes e um estrado de cerveja. Motivo da venda: A 
minha sogra escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá 
por muitos e muitos anos ainda.
***
O Manoel e o Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós termos 
pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É que aqui é o McDonald`s...

Mensagens

Todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos 
deixa infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode 
mudar toda a nossa existência.
***
Não se agaste com o ignorante, certamente ele não dispões das oportunidades que 
iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas das 
que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão com qual-
quer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável que tem na 
maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro 
inseguro, ele talvez não possua o necessário, quando você detém excessos. Não 
se zangue com o ingrato, provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Aju-
de aos que erram, seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de 
corrigi-lo, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais 
tarde voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio que 
você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o 
princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. Se esse 
for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a luta lhe dará melhor 
noção das próprias dificuldades, passando a não considerá-las difíceis e insolú-
veis. Avançando mais, imagine-se livre de sofrimentos e problemas, o que trará 
um grande alívio. Para ter forças de assim fazer, acredite-se com sorte, com tempo 
a seu favor, com saúde e uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que 
faz o medo e a providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

É melhor viver do que ser feliz.

Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.
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Conferência de Assistência 
Social define propostas para 

Estado e União

Frota do transporte escolar 
de Pinda é renovada

A VIII Conferência Muni-
cipal de Assistência Social 
foi realizada na sexta-fei-
ra (14) e sábado (15), no 
auditório dos Salesianos. 
O tema foi “Garantia dos 
Direitos no Fortalecimen-
to do SUAS”.
Após a cerimônia oficial de 
abertura, no primeiro dia, 
foi apresentada palestra 
com o conselheiro titular 
do Comas-SP (Conselho 
Municipal de Assistência 
Social de São Paulo) e do 
CNAS (Conselho Nacio-
nal de Assistência Social), 
Carlos Nambu. Com base 
em sua experiência, os 
participantes de Pinda pu-
deram ter uma orientação 
para ser aplicada na confe-
rência municipal.
Durante o sábado, a confe-
rência foi realizada 8h às 
17h e, durante o dia todo 
foram realizados pales-
tra sobre o panorama do 
SUAS no município, de-
bates, plenária e eleição 
dos Delegados.
Foram considerados 4 ei-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação, está 
atenta em oferecer um ser-
viço de qualidade e segu-
rança para o transporte de 
seus alunos. Atualmente, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba atende, por meio 
de empresa terceirizada, 
1500 alunos, diariamente, 
com transporte escolar. 
Desses, cerca de 800 são 
municipais e cerca de 700 
são alunos estaduais, aten-
didos por meio de convê-
nio. Os alunos da Apae 
também são atendidos por 
meio de convênio.
A empresa Antunes e An-
tunes, que presta serviços 
à Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, vem renovando 
sua frota de ônibus esco-
lares para melhor atender 
a população. No começo 
do ano de 2017 foi apre-
sentado um projeto em 
que todos os meses um 
veículo novo seria entre-
gue, sendo que, na ultima 
quinta-feira (6) o sétimo 
transporte escolar foi ad-
quirido e irá atender a EE 
Profª Gabriella Monteiro 
de Athayde Marcondes, no 
Ribeirão Grande.
Todos os carros são novos 
e, com a parte de seguran-
ça atualizada, atendendo 
as normas dos transportes 
escolares, como explica 
o funcionário, Ireno Apo-
linário. “Exige limitador 
de 10 cm nas janelas, as 
faixas escolares, todos os 
veículos devem estar de-
vidamente sinalizados, to-
dos os cintos de segurança 
devem estar funcionando, 
deve ter tacógrafo e estar 
cadastrado no DETRAN e 
com toda a documentação 
correta”, enumera, lem-
brando que a nova frota 
possui também câmeras de 
ré e ar condicionado.

xos de discussão para a 
formação das deliberações 
para o município, soman-
do 10 itens no total, como: 
Promover a capacitação 
permanente dos trabalha-
dores do SUAS, gestores e 
conselheiros; Implementar 
e fortalecer o serviço em 
rede para vítimas de vio-
lência doméstica; Criar a 
Lei do SUAS no municí-
pio para regulamentação 
dos programas, projetos, 
serviços e benefícios; Ca-
pacitar permanentemente, 
acerca do controle social, 
todos os atores da Política 
de Assistência Social, en-
tre outras. Também foram 
definidas as deliberações 
do município para o Esta-
do e para a União.
Outra ação da Conferên-
cia foi a eleição dos dele-
gados que representarão 
o município na Confe-
rência Estadual. São eles: 
Representantes do Poder 
Público - Titular: Regina 
Tavares de Souza Farias 
e Suplente: Selma Isabel 

Atualmente, dos seis ve-
ículos entregues, quatro 
são microônibus e duas 
vans, e atendem no perí-
odo da manhã e tarde as 
escolas municipais Prof. 
Orlando Pires (Bom Su-
cesso), Prof. Manoel Ce-
sar Ribeiro (Res. Andra-
de), Prof. Augusto César 
Ribeiro (Vila Rica), Profª 
Maria Aparecida Aran-
tes Vasques (Mombaça) e 
Prof. Alexandre Machado 
Salgado (Campinas). Os 
veículos atendem também 
as escolas estaduais João 
Martins de Almeida, Prof. 
Pedro Silva, Wilson Pires 
Cesar e Ismênia Monteiro 
de Oliveira. Já em Morei-
ra César, um ônibus aten-
de as escolas municipais 
Prof. Joaquim Pereira da 
Silva (Mantiqueira), Ayr-
ton Senna da Silva (Pasin) 
e Serafim Ferreira (Terra 
dos Ipês I) e a escola es-
tadual Mário Tavares. A 
nova aquisição é adaptada 
para poder atender um alu-
no cadeirante.
 Os ônibus que fazem o 
transporte escolar de Pin-
damonhangaba serão os 
primeiros do Vale do Pa-
raíba que receberão a im-
plantação de rastreadores 
em que os pais poderão 
acompanhar o trajeto dos 
filhos através de um apli-
cativo, e os professores 
também poderão saber 
quais alunos estão indo 
para a aula.
Acompanhamento da Edu-
cação
A Secretaria de Educa-
ção e Cultura é respon-
sável pela fiscalização 
e acompanhamento do 
transporte escolar. Neste 
ano, foram realizadas pa-
lestras de capacitação em  
janeiro e em maio, tanto 
para os funcionários da 
empresa que têm conta-

Silveira Silva; Titular: 
Carlos Adriano Ferreira 
Alves e Suplente: Car-
los José Laurindo Lemes. 
Representantes do Traba-
lhadores do SUAS - Titu-
lar: Valéria de Carvalho e 
Ramalho e Suplente: Élen 
Carla B. Martusceli. E re-
presentantes da Sociedade 
Civil / Entidades - Titular: 
Diego Matheus Araújo de 
Oliveira e Suplente: Lauro 
de Oliveira Jacob.
As conferências munici-
pais de Assistência Social 
são espaços de caráter de-
liberativo em que é deba-
tida e avaliada a política 
de assistência social. Tam-
bém são propostas novas 
diretrizes, no sentido de 
consolidar e ampliar os di-
reitos socioassistencialis-
tas aos seus usuários.
A VIII Conferência Muni-
cipal de Assistência Social 
foi realizada pela parceria 
entre o Conselho Munici-
pal de Assistência Social e 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

to direto com os alunos, 
como motoristas e monito-
res, como com os gestores 
das escolas municipais e 
estaduais.
“Para nós, o transporte 
escolar é um dos serviços 
que melhor garante o di-
reito à educação, tanto do 
ponto de vista do acesso 
como da permanência. Por 
isso, desde o início do ano 
projetamos um Setor de 
Transporte Escolar, pró-
prio para essa demanda, 
com uma equipe de ser-
vidores qualificados, com 
investimento em capacita-
ção. Para todos nós é uma 
conquista a melhoria desse 
serviço”, afirmou o secre-
tário de Educação e Cultu-
ra, Prof. Júlio Valle.
Os alunos que têm direito 
ao frete são os menores de 
12 anos (para os maiores, 
é utilizado o sistema de 
passes escolares), alunos 
da Rede Regular de Ensi-
no (Infantil e Fundamental 
municipais e Médio esta-
dual), moradores da zona 
rural em que a escola fique 
a mais de 2 km de distân-
cia da residência do aluno, 
e alunos com deficiência 
de locomoção.
Moradores da área urba-
na somente têm direito ao 
frete escolar, em casos em 
que não haja vagas nas es-
colas municipais ou esta-
duais próximas menos de 
2 km de sua residência.
A população pode fazer a 
solicitação de inclusão no 
transporte escolar, direta-
mente na unidade escolar. 
Todas as informa-
ções podem ser  
obtidas no Setor de Trans-
porte Escolar da Secretaria 
de Educação, que fica na 
sede da Secretaria de Edu-
cação (Avenida Fortunato 
Moreira, 173, centro) ou 
pelo telefone 3644-1574.

Seleção Brasileira de Handebol 
conta com três taubateanos

Três taubateanos estão 
com a Seleção Brasileira 
de Handebol (Juvenil) para 
a disputa do Campeonato 
Mundial na Geórgia, em 
agosto. Guilherme Borges 
Moraes Silva (armador), 
Pedro Augusto Teles Mota 
(armador) e Gustavo de 
Andrade da Silva (cen-
tral), ambos da equipe de 
Taubaté, fazem parte do 
selecionado do técnico 
Washington Nunes.
Essa etapa de treinamento 
na seleção, que começa no 
dia 28 de julho, em São 
Bernardo do Campo, con-
ta com 25 jogadores, mas 
apenas 16 serão escolhidos 
para viajar para o mundial.
Seleção Juvenil Masculi-
na de Handebol Goleiros 
– Bruno Matheus Pinhei-
ro Lima (ACEU/Univali/
FMEL Itajaí-SC), Jeroty 
Rodrigues Carlos (São 
Bernardo/Metodista-SP), 

Lucas Pereira dos San-
tos (Inst. Buzzo Sports 
São José dos Campos-SP) 
e Mateus Cristian Nas-
cimento Martins (FME 
Campos/Wizard-RJ).
Armadores – Guilher-
me Borges Moraes Sil-
va (Taubaté/FAB/Uni-
tau-SP), João Henrique 
Rodrigues Santos (EC Pi-
nheiros-SP), Kaleby Lou-
zada da Silva (ACES-ES), 
Leonardo Marcelo Comer-
latto (MRV Unicesumar/
Londrina-PR), Marcos 
Vinicius Assumpção Bra-
ga (Vegus/Guarulhos-SP), 
Maycon Alexandre de 
Santana Leite (FME Cam-
pos/Wizard-RJ), Paulo 
Vinícius Oliveira Candi-
do (FC Porto-Portugal) e 
Pedro Augusto Teles Mota 
(Taubaté/FAB/Unitau-SP).
Centrais – Adacir de Fa-
rias Júnior (ACEU/Univa-
li/FMEL Itajaí-SC), Gus-

tavo de Andrade da Silva 
(Taubaté /FAB/Uni tau
-SP), Mateus Duilo Rodri-
gues Melo (FME Campos/
Wizard-RJ), Pedro Souza 
Pacheco (EC Pinheiros
-SP) e Tarcísio Freitas Oli-
veira (ACES-ES)
Pontas – Aleffer Higor 
Bellan (ACEU/Univali/
FMEL Itajaí-SC), Juliano 
Ferreira de Castro (FME 
Campos/Wizard-RJ), Le-
andro Alves Monte da 
Silva (EC Pinheiros-SP), 
Lucas Mendes de Souza 
(Inst. Buzzo Sport São 
José dos Campos-SP), 
Ronaldo Catarino Júnior 
(Vegus Guarulhos-SP) e 
Wesley da Silva Antunes 
dos Santos (ACEU/Univa-
li/FMEL Itajaí-SC).
Pivôs – Fabrício de Souza 
(FAE Blumenau/Foz do 
Brasil/FMD-SC) e Pedro 
Antônio Borba Martínez 
(EC Pinheiros-SP).

Concilia Caçapava Refis 2017: Prefeitura oferece descontos para contribuintes 
quitarem débitos

A Prefeitura de Caçapava está oferecendo benefícios para os contribuintes quitarem seus débitos com o município 
com o programa “Concilia Caçapava Refis 2017”, através de facilidades e descontos que podem chegar até 100% aos 
contribuintes que estão com o pagamento de tributos em atraso.

O “Concilia Caçapava Refis 2017” é para os contribuintes Pessoa Física regularizarem sua situação fiscal junto ao 
município, através da lei 5508/2017 – Anistia Tributária de juros e multas de 15/07/17 a 28/12/2017. O objetivo do 
programa é diminuir a inadimplência e recuperar os créditos municipais, dando oportunidade aos contribuintes de 
regularizarem seus débitos, evitando cobrança judicial. É importante que o contribuinte que tem débitos procure a 
Prefeitura para regularização de sua situação fiscal.

Desconto
O “Concilia Caçapava Refis 2017” prevê descontos de até 95% para pagamento de dívidas referentes a tributos (IPTU) 
e taxas (à vista), e para auto de infração e multa, o programa prevê desconto de 100% (à vista). Também será permi-
tido o parcelamento dos débitos em até 24 vezes referentes a IPTU e ISS com desconto gradual e em 48 vezes sem 
desconto.
Serviço

Para participar os contribuintes deverão comparecer a Secretaria de Finanças – Seção de Rendas, localizada na Rua 
Capitão Carlos de Moura, 243 – Vila Pantaleão, das 9h às 15h30 munidos de documentos pessoais, carnê do IPTU ou 
ISS, além de identificação do imóvel e número de inscrição municipal, acompanhado de cópia de RG e CPF.

Renegocie sua dívida com condições especiais, o valor é revertido para melhorias na cidade. Mais informações pelos 
telefones (12) 3654-6630 / 3654-6631 / 3654 6634.
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Pinda recebe 500 doses 
da vacina pentavalente

Taubaté recebe lote de 
vacina pentavalente

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu do Mi-
nistério da Saúde um lote 
com 500 doses da vacina 
pentavalente e vai reini-
ciar a aplicação no dia 20 
de julho.
O medicamento que imu-

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté informa 
que recebeu esta semana 
um lote com 1.000 doses 
da vacina pentavalente.
A reposição dos estoques 
teve início na última terça-
feira e foi concluída nesta 
quarta, dia 19 de julho. Os 
maiores repasses foram 
para unidades considera-
das estratégicas por con-
ta da localização e maior 
movimentação. São elas 
as UBS (Unidade Básica 
de Saúde) Mais Indepen-
dência, Fazendinha, Ae-
roporto e Gurilândia, além 
do Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico) do Mourisco.
A unidade de ESF (Estra-

niza bebês contra difteria, 
tétano, coqueluche, me-
ningite, hepatite B e in-
fecções causadas pelo ha-
emophilus e influenza tipo 
B estava em falta em todo 
o país nos últimos dois 
meses. De acordo com o 

tégia de Saúde da Família) 
do Santa Tereza  e o Pamo 
(Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico) 
da Vila São José não rece-
beram doses em função de 
férias da equipe de vacina-
dores. Usuários do Santa 
Tereza podem procurar os 
Pamos do Novo Horizonte 
ou do Quiririm. Já os pa-
cientes do Pamo da Vila 
São José podem se dirigir 
ao Pamo Ana Rosa ou a 
UBS Mais Gurilândia.
Taubaté aplicou 1.524 do-
ses da vacina pentavalente 
entre janeiro e junho deste 
ano, o que representa uma 
cobertura de 36,37% do 
público alvo. No mesmo 
período do ano passado, 

Departamento municipal 
de Proteção aos Ricos e 
Agravos à Saúde, as doses 
serão aplicadas no CIAF - 
Centro Integrado de Assis-
tência à Família (rua João 
Gama, 115), em bebês de 
2, 4 e 6 meses.

foram aplicadas 1.664 do-
ses, cobertura de 39,71%.
De acordo com informa-
ção da regional do GVE 
(Grupo de Vigilância Epi-
demiológica), o desabas-
tecimento da vacina pen-
tavalente está relacionado 
a um problema nacional. 
O Estado de São Paulo 
aguarda posicionamento 
do Ministério da Saúde 
para a normalização da 
vacinação. A vacina é uma 
das mais importantes no 
primeiro ano de vida do 
bebê, pois protege contra 
a difteria, tétano, coquelu-
che, meningite, hepatite B 
e infecções causadas pelo 
haemophilus e influenza 
tipo B.
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Praça Monsenhor Marcondes 
terá apresentação de dança 

gratuita neste sábado

Pindamonhangaba recebe 
Carreta da Gestão e Inovação

Neste sábado (22), às 10 
horas, a companhia O Clã 
da Dança estará na Praça 
Monsenhor Marcondes 
apresentando uma coreo-
grafia de dança que difun-
de a dança contemporânea 
com diversos estilos da 
dança brasileira. A apre-
sentação será gratuita, 
aberta ao público em geral 
e faz parte da programação 
de aniversário da cidade.
Essa apresentação é fruto 
da Oficina Conexão entre 

Nesta segunda-feira (24), 
às 14 horas, a “Carreta da 
Gestão e Inovação” dá iní-
cio oficial às suas ativida-
des em Pindamonhangaba. 
A cerimônia de abertura 
será realizada no auditó-
rio da Prefeitura, com a 
apresentação do projeto. 
Os cursos oferecidos pela 
carreta começam na quar-
ta-feira (26).
A Carreta da Gestão e Ino-
vação é um veículo equi-
pado como uma sala de 
aula para oferecer cursos 
gratuitos a jovens, empre-
sários e empreendedores 
na área de gestão de em-
presas de varejo.
Serão oferecidos na ci-
dade os seguintes cursos 
gratuitos: Primeiro Em-
prego, com atividades que 
vão desde como montar 
um currículo a técnicas 
de marketing pessoal; 
Construindo uma Empresa 

Dança Contemporânea e 
Dança Brasileira, que foi 
aplicada pela professora 
de dança Mônica Alvaren-
ga. “A oficina é resultado 
da pesquisa em que estou 
desenvolvendo há 13 anos, 
que é uma conexão entre as 
linhas de Rudolf Laban e 
Klauss Vianna, junto com 
cavalo marinho, boi, cabo-
clinho, batuque, umbigada 
e etc”, destaca Mônica ao 
falar da didática das aulas. 
A oficina foi oferecida 

Lucrativa, voltado a em-
presários; e Conhecendo 
o Sistema Athos de Auto-
mação Comercial, dirigido 
a todos os interessados, es-
pecialmente trabalhadores 
do varejo e aqueles que já 
utilizam ou gostariam de 
utilizar o sistema.
A Carreta da Gestão e Ino-
vação apresenta também 
soluções para “cidades in-
teligentes”. São inovações 
tecnológicas nas áreas de 
mobilidade, educação, 
saúde, meio ambiente, 
energia e gestão pública, 
dentre outras, que podem 
fazer as prefeituras econo-
mizarem recursos públicos 
e melhorarem a qualidade 
de vida da população.
Estas soluções são de-
senvolvidas por empre-
sas vinculadas ao Parque 
Tecnológico São José dos 
Campos e ao APL TIC 
Vale (Arranjo Produtivo 

gratuitamente no Centro 
Cultural Teatro Galpão 
e os bailarinos tiveram 
no total, cinco encontros. 
Ela foi realizada por meio 
da Poieses (Instituto de 
Apoio às Artes e à Língua 
Portuguesa) e pela Secre-
taria de Cultura do Estado 
de São Paulo.  A Prefeitura 
de Pindamonhangaba por 
intermédio da Secretaria 
de Cultura do município 
idealizou a realização das 
aulas aqui na cidade.

Local de Tecnologia da 
Inovação e Comunicação), 
e já são aplicadas em vá-
rias cidades do país.
A iniciativa conta com o 
apoio do Governo do Esta-
do de São Paulo, Prefeitu-
ra e Associação Comercial 
e Industrial (ACI) de São 
José dos Campos, Elgin 
e KLA Educação Empre-
sarial, além de parceiros 
de mídia e das  empresas 
participantes: Athos, Ge-
opixel, Compnet, Vilage, 
Necto Systems, Real Con-
nect e a Imersão Visual.
A Carreta da Gestão e 
Inovação está em Pin-
damonhangaba devido à 
parceria com a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico. A Carreta já passou 
por São José dos Campos, 
Campos do Jordão e Cara-
guatatuba. Depois de Pin-
da, seguirá para Taubaté.


