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A GAzetA dos Municípios

Vacinação antirrábica na 
zona rural de Taubaté
supera 2.300 doses

Prefeitura centraliza 
atendimento de cesta

básica no prédio da CTI

A primeira fase da campa-
nha de vacinação antirrábi-
ca na zona rural de Tauba-
té foi realizada no sábado, 
dia 19 de agosto, com um 
saldo de 2.316 doses apli-
cadas. A segunda fase está 
prevista para acontece no 
próximo sábado, dia 26 de 
agosto.
A expectativa é de que 
cerca de 5.000 animais da 
zona rural sejam imuniza-
dos nos dois dias da cam-
panha, que acontece das 
9h às 16h. A zona urbana 

O atendimento aos muní-
cipes de Taubaté que rece-
bem cesta básica agora está 
centralizado no térreo do 
prédio da CTI, praça Felix 
Guisard, 11 – Centro. Para 
os que já são cadastrados 
ou precisam se cadastrar, o 
atendimento é realizado de 
segunda a quinta-feira, das 
8h às 16h.
A cesta básica é destinada 
às famílias em situação de 
desemprego, sem acesso à 
alimentação ou que este-
jam vivendo em situação 
de vulnerabilidade social 
e/ou em tratamento de 
saúde que as impossibilite 
de exercer atividade labo-

de Taubaté deve receber 
a campanha de vacinação 
nos dias 23 e 30 de setem-
bro.
Em 8 de julho, foram 
aplicadas 4.851 doses da 
vacina em cães e gatos 
da parte alta da cidade.  
A antecipação da cam-
panha neste local ocor-
reu de forma preventi-
va após a confirmação  
pelo Instituto Pasteur de 
três casos de raiva em her-
bívoros.
Mais informações podem 

rativa.
Os documentos necessá-
rios (original e cópia) para 
novo cadastro são:
– NIS (Número de Identi-
ficação Social);
– RG, CPF, título de elei-
tor dos adultos;
– Certidão de nascimento, 
casamento ou união está-
vel dos adultos;
– Certidão de nascimento 
das crianças;
–  Carteira de Trabalho atu-
alizada de todos os adultos 
da casa (página com foto, 
página de identificação, 
último registro e próxima 
página em branco);
– Comprovante de resi-

ser obtidas por meio do te-
lefone do CCZ de Taubaté: 
5704-8048.
Campanha de Vacinação 
Contra Raiva – 26/08 
Caieiras – ESF Caieiras
Santa Luzia Rural – ESF 
Santa Luzia Rural
Monjolinho – ESF Monjo-
linho
Laranjal/ Morro Grande – 
casa a casa
Rio Comprido – casa a 
casa
Piedade – Bar do Niltinho
Pedra Negra – ESF Pedra 
Negra
Paiol – ESF Paiol
Pinhal/Rocinha – casa a 
casa
Registro – Igreja Católica 
São João Paulo II
Mangalot – casa a casa
Ribeirão das Almas – Igre-
ja Santa Cruz
Pedra Grande – casa a casa
Macuco – casa a casa
Pouso Frio – Escola Jose 
Rubens W. Camargo
Até a entrada do Pouso 
Frio – casa a casa

dência atualizado (conta 
de água ou luz);
– Comprovante de renda 
atual;
– Comprovante da bolsa 
família (cartão e extrato 
com valor do benefício);
– Comprovante de alu-
guel;
– Comprovante de aposen-
tadoria, pensão ou benefí-
cio;
– Comprovante de frequ-
ência da escola das crian-
ças/adolescentes;
– Carteira de Vacina (me-
nores de 14 anos);
– Cartão SUS e SIM;
– Comprovante de Gastos 
com Medicamentos.

Pinda participa da
Hora do Mamaço
neste domingo

Prefeitura de Pinda
recebe doação de

notebooks

Integrando a Semana 
Mundial da Amamentação 
Brasil, Pindamonhangaba 
recebe, no domingo (27), 
às 10 horas, o movimen-
to social “A Hora do Ma-
maço Pinda”, na Praça 
Monsenhor Marcondes. O 
evento visa conscientizar 
e esclarecer as mamães e 
futuras mamães sobre a 
amamentação.
Entre as atividades pro-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu, na úl-
tima semana, a doação de 
20 notebooks, da empre-
sa Novelis. A entrega dos 
equipamentos foi realiza-
da na quinta-feira (17), no 
gabinete do prefeito Isael 
Domingues, pela direto-
ra de Comunicação e Re-
lações Governamentais, 
Eunice Lima, com a pre-
sença do diretor de TI da 
Prefeitura, Caio Coutinho 
e do diretor de Tecnologia 
da Novelis, Francisco Mi-
guel.
A doação foi realizada 
através do Decreto de Do-
ação nº 5431/2017, criado 

gramadas para o do-
mingo, estão a dança  
materna com Dê Almeida, 
‘test-sling” (canguru) com 
Mariana Lopes e exposi-
ção de fotos com Karina 
Amábile e Paula Cava-
lheiro.
De acordo com os organi-
zadores da “Hora do Ma-
maço Pinda”, este evento 
tem o intuito de comemo-
rar a Semana Mundial do 

este ano, e será um reforço 
para contribuir com a agi-
lidade dos serviços. “Nes-
te momento de dificuldade 
financeira que o país en-
frenta e de deficiência na 
tecnologia atualmente na 
Prefeitura, essa doação é 
muito bem-vinda”, disse 
o prefeito. “Estamos bus-
cando recursos junto ao 
PMAT, que é o Progra-
ma de Modernização da 
Administração Tributária 
e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos, junto ao 
BNDES, para suprir as de-
mais necessidades de atu-
alização tecnológica junto 
a administração munici-

Aleitamento Materno, que 
está em sua 25ª edição e 
pretende conscientizar a 
população para a impor-
tância do aleitamento ma-
terno.
O evento é organizado 
pela Clínica Mátria e dr. 
Enrico Tutihashi, com 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, Funvic e 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher. 

pal, mas entendemos que 
é um processo burocrático 
e que leva tempo, por isso, 
agradecemos muito a No-
velis por essa doação, que 
é um primeiro passo para a 
modernização dos equipa-
mentos”, complementou.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Tecnologia da Informa-
ção da Prefeitura, os no-
tebooks serão utilizados 
em diversos setores da 
administração municipal, 
principalmente nos postos 
de saúde. Os notebooks 
contam com 240 gigas de 
HD, 4 gigas de memória e 
processador Intel I5. 
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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.

COMUNICADO ABANDONO DE EMPREGO

A  ASSOC DOS PROP. E ADQ. DE LOTES NO LOTEAM. VILLAGE DA SER-
RA, CNPJ: 11.396.921/0001-31, SITO A RODOVIA ESTADUAL SP 123, S/N, 
KM 17 TREMEMBE, VEM POR MEIO DESTA PUBLICAÇÃO COMUNICAR 
O ABANDONO DE EMPREGO DO FUNCIONARIO EZEQUIEL DE PAULA, 
CTPS : 12227/157/SP , ONDE O MESMO SE ENCONTRA AUSENTE DA EM-
PRESA DESDE O DIA 19/07/2017, ATÉ A PRESENTE DATA, SEM JUSTIFICA-
TIVA.

TREMEMBÉ

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata 
os vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma 
diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, já aliviaria a inflamação. 
O objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração 
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim me-
nos agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na lite-
ratura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenômeno. 
Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam que o 
bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o reflexo 
humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar 
em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades especiais, 
mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.
***
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de persona-
lidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que 
pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos 
ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado 
quando tratado com antidepressivos.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar junto às 
bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado várias voltas pelo 
local das bombas, o frentista aproximou-se e perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta chia de pulgas...
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito 
trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pou-
co.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou aten-
der porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe 
seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que 
essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante 
e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem de chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço 
da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É com-
preender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se 
para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.
***
Saudades... Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retra-
tos, quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, 
eu sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não 
me despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer adeus... Sinto sau-
dades das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quan-
tas vezes tenho vontade de encontrar não sei o quê... Não sei onde... Prá resgatar 
alguma coisa que nem sei certo o que é e nem onde a perdi.

Pensamentos, provérbio e citações

A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.

Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.

O bom humor não custa nada e agrada a todos.

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.

Fim de Semana Cultural em
Santo Antônio do Pinhal

Vem aí mais um Fim de 
Semana Cultural!
Neste sábado dia 26 de 
agosto teremos a apresen-
tação do Grupo Vanessa 
Ballet comemorando 21 

anos de existência. Na 
oportunidade, também 
será realizada despedida 
ao Professor Paulo Cesa, 
que conquistou bolsa de 
estudo no City Ballet 

Scholl em São Francisco 
Califórnia.
Não se esqueça! Neste sá-
bado dia 26, a partir das 
20h no Auditório Munici-
pal. A entrada é gratuita!
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Apami recebe doação do
Fundo Social de Solidariedade 

de CaraguatatubaCunha apoia e oferece suas 
lindas paisagens para o 

Suzuki Day

Secretaria de Habitação 
alerta que processo de 
regularização fundiária 
dura em média 120 dias

5ª Etapa do Circuito
Ilhabela de Windsurf 

Slalom acontece neste
final de semana

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
terminou a reforma do for-
ro do teto da sala onde se-
rão realizadas as oficinas 
de artes, na Associação 
de Proteção e Assistência 
A Maternidade e Infância 
(Apami), no Centro.
A colocação do teto em 
PVC foi oferecida após 
a visita da presidente do 
Fundo Social, Samara 
Fraschetti Bastos de Agui-
lar, nas dependências da 

O evento acontece nos dias 
26 e 27 de agosto, a partir 
das 8,30 h, e a largada será 
no Parque do Lavapés, na 
cidade (veja a programa-
ção abaixo).
O Suzuki Day é um pas-
seio off road, não se trata 
de uma competição e, por 
isso, dispensa a planilha de 

A Secretaria de Habitação 
de Caraguatatuba informa 
que os processos de regu-
larização fundiária duram 
em média 120 dias e se 
iniciam, em conjunto, com 
um mínimo de seis ter-
renos (gleba ou quadra), 
ou seja, nunca individual-
mente.
Depois que o grupo entre-
ga os documentos para re-
gularização social ou para 
a específica, os compro-
vantes são enviados para o 
setor jurídico onde é veri-
ficada a cadeia sucessória 
do terreno ou do imóvel, 
se possui matrícula e a ve-
racidade da papelada. Essa 
etapa dura aproximada-
mente 30 dias.
Posteriormente, é lançado 
o edital para que haja pos-
sibilidade de outra pessoa 
contestar a posse, também 
num prazo de 30 dias.

Os dias 26 e 27 de agosto 
prometem ser agitados e 
de bons ventos em Ilha-
bela durante a 5ª Etapa do 
Circuito Ilhabela de Wind-
surf Slalom, que acontece 
na praia de Armação, re-
gião norte do arquipélago.
As baterias acon-
tecem no canal de  
São Sebastião para as se-
guintes categorias: Open, 
Sênior, Master, Juvenil, 
Feminino e Sport. A área 
de regata será definida 
conforme a direção do 
vento, no dia do evento (se 
sul será na Praia do Pin-
to, se vento Leste, será na 
Ponta das Canas).
Para se inscrever previa-
mente o interessado deve 
enviar o nome completo, 

entidade e constatar que a 
sala estava desativada para 
atendimento ao público, 
devido ao estado precário 
do forro. A Apami atende 
atualmente a 65 pessoas, 
de 18 a 59 anos, em situ-
ação de vulnerabilidade 
social ou psicológica, com 
o serviço de convivência e 
fortalecimento de víncu-
los. As atividades de dinâ-
mica em grupo, palestras, 
aulas de artesanato e psi-
coterapia são oferecidas 

navegação e é ideal para 
conhecer novos lugares e 
curtir um final de semana 
com a família e os amigos.
São abertas duas turmas 
por etapa, uma no sábado 
(26) e outra no domingo 
(27), ambas com a mesma 
programação e trilha. Para 
o passeio de Cunha, as va-

O próximo passo fica por 
conta da equipe técnica de 
topografia, que vai ao lo-
cal fazer o levantamento 
da área. O laudo final sai 
em torno de um mês.
Por fim, os papéis são re-
metidos para o Cartório de 
Registro de Imóveis, que 
também tem um período 
para preparar os títulos de 
propriedade.
No mês passado, por 
exemplo, a Prefeitura de 
Caraguatatuba entregou 
42 títulos de proprieda-
de aos moradores da Rua 
Belmiro Cabral, no Jar-
dim Praia das Palmeiras.  
Os próximos, em setem-
bro, serão para 120 mora-
dores do loteamento Habi-
tar Brasil, no Pegorelli, e 
outros 350 no Jardim Jor-
gimar, no Perequê-Mirim.
“Pedimos a colabora-
ção da população para 

numeral e categoria para o 
e-mail lucas.h.trindade@
gmail.com. O valor da ins-
crição até o dia 25/08 é de 
R$ 100,00; no dia da com-
petição ainda será possível 
se inscrever até as 11h30 
no local, porém a inscrição 
custará R$ 120,00.
No sábado, 26, as baterias 
estão previstas para iniciar 
às 12h30; já no domingo, 
27, a partir das 11h.
Após o encerramen-
to de todas as eta-
pas, haverá premiação  
do 1º ao 5° lugar da cate-
goria Open e do 1º ao 3º 
lugar nas categorias Sê-
nior, Master, Juvenil, Fe-
minino e Sport.
O Circuito Ilhabela de 
Windsurf Slalom é com-

terças e quintas, ou quartas 
e sextas, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.
A assistente social e coor-
denadora da Apami, Leda 
Goulart, disse que todos 
os encaminhamentos para 
a instituição são feitos por 
meio dos Centros de Refe-
rência de Assistência So-
cial (Cras).
A Apami está localizada 
na Rua Sebastião Mariano 
Nepomuceno, 167, Cen-
tro.

gas já estão esgotadas.
Participam proprietários 
de Jimny, Grand Vitara 
4×4, Vitara, Sidekick e 
Samurai. Exige-se um pi-
loto acima de 18 anos com 
a CNH válida. A idade dos 
demais acompanhantes é 
livre.
A “taxa” de participação 
são doações destinadas a 
instituições de caridade da 
região onde o evento será 
realizado. Para esta etapa, 
serão doadas cerca de 120 
cestas básicas para Cunha.
Programação:
26 e 27/08 (programação 
igual nos dois dias)
08:30 – Abertura da secre-
taria do passeio, entrega 
das doações e adesivagem
09:40 – Encerramento da 
secretaria do passeio e 
briefing
10:00 – Largada
13:30 – Chegada e almoço
Local: Parque do Lavapés
Endereço: Avenida Lava-
pés, s/n

que deem entrada ao  
processo de regulariza-
ção em consenso, para 
que seja agilizado. Quan-
to mais vizinhos de lote 
ou de quadra se unirem, 
o trâmite é facilitado.  
Por exemplo, na Vila Ri-
cardo, no Massaguaçu, 
são 100 famílias. Porém, 
somente 22 entregaram a 
documentação completa”, 
afirmou Marcos Kinkas, 
diretor da Secretaria de 
Habitação.
As pessoas que querem 
efetuar a regularização  
fundiária devem se dirigir à 
Secretaria de Habitação, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30, na Avenida  
Minas Gerais, 1.290, bair-
ro Indaiá, esquina com a 
Avenida Mato Grosso (via 
da Catedral do Divino Es-
pírito Santo, no sentido 
praia).

posto por sete etapas, se-
gue as regras da ISAF 
2013/2016, IFCA, deter-
minações da CBVM, e 
tem o apoio da Prefeitura 
de Ilhabela, por meio da 
Secretaria de Esporte e 
Lazer.
A próxima etapa está pro-
gramada para acontecer 
nos dias 30 de setembro e 
1º de outubro.
Confira a programação:
26/08
10h às 11h30 – Inscrições 
na Praia da Armação
11h30 – Reunião de Co-
mandantes
12h30 às 16h30 – Baterias 
de Slalom
27/08
11h às 16h – Baterias de 
Slalom
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Nova forma de marcação
de consultas no Centro 
de Saúde de Tremembé

Centro de Controle de 
Zoonoses ganha novo 
telefone em Taubaté

Pinda estreia no
Campeonato Paulista

de Futsal

Devido ao elevado núme-
ro de faltas nas consul-
tas agendadas no Centro 
de Saúde, a Secretaria de 
Saúde irá antecipar para o 
final de cada mês os dias 
de agendamento médico.
Com esse novo método 

O CCZ (Centro de Contro-
le de Zoonoses) de Tauba-
té conta com um novo nú-
mero de telefone. A partir 
desta semana, a população 
pode entrar em contato 
com a unidade pelo núme-
ro 5704-8048.
Desde o final de junho, 
o CCZ funciona em um 
novo prédio, com cerca de 
1.000m² e estrutura mais 
adequada e segura. Exis-

Neste sábado (19), as 
equipes de Futsal Mascu-
lino de Pindamonhangaba 
estreiam no Campeona-
to Paulista de Futsal. As 
equipes das categorias de 
base enfrentarão as equi-
pes do CTC Vila Ema, a 
partir das 13 horas, no gi-
násio da A. A. Ferroviária.
A participação das equipes 
no Campeonato Paulista 
dá continuidade ao traba-
lho que vem sendo realiza-
do durante o ano, fruto da 
parceria entre a Secretaria 
Municipal de Esportes e 
o Projeto Social Grêmio 
União, através do Projeto 
“Crianças Primeiros Pas-
sos”, fomentado pela Lei 
Estadual de Incentivo ao 
Esporte, e que rendeu bons 

teremos várias melhorias, 
entre as principais estão: 
a diminuição no tempo de 
espera da consulta e o en-
caixe de um novo paciente 
em situações de faltas.
Estamos mudando com o 
objetivo de melhorar e hu-

tem atualmente 575 ani-
mais no CCZ, dois quais 
cerca de 500 cães e 75 
gatos. Animais de grande 
porte como bois e cavalos 
também podem ser abriga-
dos no local.
A estrutura do CCZ com-
porta um centro cirúrgi-
co, sala de curativo, sala 
para coleta de materiais, 
baías individuais e canis 
e gatis individuais e cole-

resultados ao município, 
sendo vice campeão do 
Campeonato Metropolita-
no na categoria Sub 16, no 
início do mês de julho.
As categorias Sub 18 e 
Sub 16 são comandadas 
pelo Professor Lucas “To-
rão”, auxiliado pelo Prof. 
Adilson “Caju”, e são for-
madas pelos alunos que 
se destacam nas escolas 
de esporte da Semelp, nos 
campeonatos municipais e 
nas peneiras realizadas no 
início do ano, e que hoje 
formam as equipes de trei-
namento da Semelp.
A equipe da categoria Sub 
14 é comandada pelo Pro-
fessor Pedro Vittorazo e a 
Sub 12 pelo técnico Marco 
Aurélio “Marcão”, ambos 

manizar a nossa saúde, le-
vando até a população um 
atendimento digno, pre-
zando pelo bem estar de 
cada cidadão tremembeen-
se. A partir de Setembro, 
às consultas serão agenda-
das da seguinte forma:

tivos. Além de refeitório, 
escritório e banheiros para 
atender os 30 servidores 
que atuam nos cuidados 
dos animais.
Serviço
Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ)
Endereço: Estrada Mu-
nicipal dos Remédios, nº 
2.764/ Bairro dos Remé-
dios – Taubaté
Telefone: 5704-8048

auxiliados pelo Professor 
Breno, e são formadas pe-
los alunos destaques do 
Projeto “Crianças Primei-
ros Passos”, fomentado 
pelo Governo Estadual, 
através da Lei de Incenti-
vo ao Esporte, que aten-
de aproximadamente 600 
crianças no município, 
com apoio da Prefeitura 
Municipal.
De acordo com informa-
ções da Semelp, a expec-
tativa é que as equipes 
continuem o desenvol-
vimento e alcancem óti-
mos resultados já na  
primeira rodada, em casa, 
visando chegar as finais da 
competição, que tem tér-
mino previsto para o final 
de novembro.


