
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 25 DE JULHO DE 2017 EDIÇÃO 2022  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté
disponibiliza canais

para atender demanda
de Iluminação Pública

Vacina pentavalente acaba 
em dois postos de Taubaté

São Paulo Companhia de 
Dança se apresenta pela 

primeira vez em Pinda

EDP informa interrupção no 
fornecimento de energia

A Secretaria de Serviços 
Públicos de Taubaté dis-
ponibiliza canais de aten-
dimento para demandas 
relacionadas à Iluminação 
Pública.
A população pode solici-
tar serviços de manuten-
ção pelo: 0800 121 2222 
e após a ligação, uma or-
dem de serviço é emitida 
para a empresa terceiriza-
da, que tem 72 horas para 
execução da manutenção. 
O munícipe receberá um 
número de protocolo para 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté informa 
que os Pamos (Postos de 
Atendimento) do Novo 
Horizonte e do Santa Isa-
bel esgotaram as doses da 
vacina pentavalente.
Com isto, a aplicação das 
doses da vacina continua 
normalmente em 30 uni-
dades do município.
Taubaté aplicou 1.524 do-
ses da vacina pentavalente 
entre janeiro e junho deste 

A noite do último sábado 
(22) foi de muita dança 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão, com a São Pau-
lo Companhia de Dança 
(SPCD). “Superou minhas 
expectativas”, foi o que a 
Fabíola Rodrigues, de 17 
anos, achou do espetácu-
lo que aconteceu gratuita-
mente em comemoração 
ao aniversário de Pinda e 
ao Dia Municipal da Cul-
tura e da Paz (25 de Julho). 
“Eu gostei da oportunida-
de de ter um espetáculo 
assim gratuito e aberto 
ao público, eu achei tudo 
muito legal”, acrescenta 
Fabíola.
O espetáculo aconteceu 
às 20 horas e apresentou 
para o público coreogra-
fias variadas que passaram 
pela dança clássica e pela 
dança contemporânea. A 
noite começou com a co-
reografia Pivô, de Fabiano 
Lima, com uma obra que 

Alguns bairros e regiões 
de Pindamonhangaba te-
rão o fornecimento de 
energia elétrica interrom-
pido para manutenção na 
rede de distribuição.
Os serviços iniciaram na 
última semana em diver-

acompanhar o andamento 
da solicitação.
Além disso, no site www.
taubate.sp.gov.br será dis-
ponibilizado o link http://
ilumitech.gestorilumi-
nacaopubl ica .com.br /
notificacao.aspx?clien-
te=1&municipio=2980 
para que a população pre-
encha um cadastro, em que 
além dos dados pessoais, 
há a opção de indicação 
do problema a ser solucio-
nado, como por exemplo: 
braço danificado, fio/cabo 

ano, o que representa uma 
cobertura de 36,37% do 
público alvo.
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 va-

dissemina a dança con-
temporânea com uma bola 
de basquete. A segunda 
coreografia foi o Grand 
Pas de Deux de Dom Qui-
xote, que revelou a bele-
za da dança clássica, com 
uma coreografia técnica e 
artística.
“Tanto o Pivô quanto o 
Dom Quixote são obras 
que trazem essa ligação 
e conexão pela ideia de 
superação dos limites 
corporais através do mo-
vimento”, disse Inês Bo-
géa, diretora artística da 
companhia. Em seguida, 
na dança dos bailarinos da 
SPCD (São Paulo Compa-
nhia de Dança) transpare-
ceu a relação do homem 
com a natureza. Gnawa de 
Nacho Duato mostrou os 
quatro elementos (água, 
fogo, terra e ar) com uma 
coreografia que revelou 
contrastes e harmonias do 
homem com a natureza.

sos pontos da cidade e se-
guem nos dias 25 e 27 de 
julho em outros locais: 
Dia 25 (terça-feira):  bair-
ros: Feital e Vista Alegre, 
das 9 às 13h30; Boa Vista, 
estrada do Maçaim, Pira-
cuama, das 13 às 16h30; 

rompido, lâmpada (apaga/
acende, acesa durante o 
dia, apagada a noite, que-
brada), luminária danifi-
cada, luminosidade ruim, 
poste danificado e sem 
braço de IP. E também um 
espaço para informações 
adicionais.
Caso o munícipe tenha 
interesse em receber aten-
dimento presencial pode 
comparecer ao Setor de 
Iluminação Pública, que 
fica na Praça Cel. Vitoria-
no, nº 1, no Centro.

cinação.
A vacina é uma das mais 
importantes no primeiro 
ano de vida do bebê, pois 
protege contra a difteria, 
tétano, coqueluche, me-
ningite, hepatite B e in-
fecções causadas pelo ha-
emophilus e influenza tipo 
B.
Mais informações podem 
ser obtidas na Vigilância 
Epidemiológica pelo tele-
fone 3629-6232.

A SPCD foi criada em 2008 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo e já passou 
por 15 países diferentes e 
110 cidades, em mais de 
580 apresentações. “Para 
a gente é uma alegria estar 
dançando aqui no estado 
de São Paulo, nós nos sen-
timos em casa. Já viemos 
uma vez, mas oferecemos 
uma oficina e fomos muito 
bem recebidos. Então es-
peramos esse mesmo calor 
e alegria do público para 
celebrarmos juntos esse 
aniversário da cidade”, de-
clarou Inês Bogéa ao falar 
de suas expectativas para a 
apresentação do espetácu-
lo aqui na cidade.
A companhia é mantida 
pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo 
e gerida pela Associação 
Pró-Dança. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba foi 
quem apoiou a apresenta-
ção aqui na cidade. 

região da estrada Mano-
el Canuto Vieira e bairro 
Bom Sucesso, das 8h30 às 
11h30. 
Dia 27 (quinta-feira): bair-
ros: Piracuama e Estrada 
das Oliveiras, das 9 às 13 
horas.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O hábito grego de quebrar pratos

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no tempo. 
Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil anos e é exem-
plo do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima de tudo os sentimentos 
e quebram os pratos para mostrar seu desapego às coisas materiais. Essa prática 
ainda hoje está presente nas festas gregas, também como forma de demonstrar 
alegria.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as alturas desen-
volveram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco 
de seus olhos pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm 
aptidão de ver claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como 
se os olhos tivessem combinadas as propriedades de um microscópio e de um 
telescópio num mesmo instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é consi-
derada oito vezes maior que a dos homens e a coruja tem a capacidade de enxergar 
dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata 
das formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes na-
turais. Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, 
isso é, em um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com 
características semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances 
de sobreviverem, isto acontece porque os predadores do animal não conseguem 
vê-los e não poderão comê-los.

Humor

A família vinda do nordeste coloca o garoto na escola. Na primeira aula, a profes-
sora querendo avaliar os conhecimentos do menino, pergunta:
- Severino, em quantas partes se divide o corpo humano?
E o menino Severino, responde:
- Bem professora, ai depende do tamanho da peixeira e da desavença dos cabras...
***
O garoto pede ao pai que tranqüilamente lia o jornal:
- Papai, posso ver a televisão?
- Claro meu filho, desde que a deixe desligada, pode ver quanto quiser.
***
Um sujeito chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
- Meu amigo, isso não é uma coisa ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Tipos de salários (descubra qual é o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário brasileiro: você acha que um dia vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem 
ele.
Salário cebola: você pega, olha e chora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. Isto 
quando não atrasa pra assustar todo mundo.
Salário regime: com ele você come menos.

Mensagens 

Baú da vida

Para um amigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um irmão... Lealdade.
Para um cliente... Serviço.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para tudo... Caridade.
Para Deus... Oração.
***
A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz de lutar 
bravamente no momento em que está sendo encurralado. Essa metafísica exem-
plifica de que maneira até os fracos e covardes, quando se vêem sem opções, in-
surgem-se contra o agressor. Daí o perigo de encostar alguém na parede, tirando 
as suas chances de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absolvido pelo passado ou preocu-
pado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua 
vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele 
e o futuro ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a 
respeito. A preocupação gasta inutilmente o seu tempo e a sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.

Não se aprende bem senão pela experiência. 

Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.

Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.

Corrida Pinda reúne mais de 5 mil 
pessoas no Parque da Cidade

Realizada em novo local, o 
Parque da Cidade e o Anel 
Viário, a Corrida Pinda 
2017 reuniu mais de 5 mil 
pessoas no domingo (23) 
pela manhã. O novo tra-
jeto teve largada no Anel 
Viário e chegada dentro do 
Parque. O evento foi rea-
lizado pela parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Tenaris Confab 
e apoio do Shopping Pátio 
Pinda.
Antes das largadas, foi re-
alizado um aquecimento 
com os participantes no 
palco do Parque da Cida-
de, ao som do Dj Yago. 
Corrida 10 km, corrida 5 
km e caminhada largaram 
juntas, no anel viário. O 
percurso da corrida 10 km 
seguiu até a estrada do 
Borba, próximo à saída 
para a Dutra. Corrida 5km 
e caminhada seguiram até 

a segunda rotatória daque-
le trecho do anel viário e 
todos retornaram pelo anel 
viário para o Parque, onde 
foram entregues medalhas 
e lanche aos participantes. 
As categorias das crianças 
e adolescentes foram dis-
putadas dentro do Parque.
O prefeito Isael Domin-
gues e o secretário de Es-
portes, Everton Chinaqui, 
participaram do evento 
e correram a prova dos 5 
km. O prefeito aprovou o 
novo percurso. “A mudan-
ça da Corrida Pinda para 
este novo local teve como 
primeiro motivo propor-
cionar segurança para seus 
participantes. Mas além 
da segurança, trouxemos 
ainda um estacionamen-
to mais amplo, vias mais 
seguras e amplas para as 
provas, além de toda a es-
trutura do Parque da Ci-

dade”, avaliou o prefeito, 
lembrando que a intenção 
é manter o novo local para 
a Corrida, aprimorando os 
pontos necessários. 
A premiação dos ven-
cedores foi realizada no 
Palco do Parque da Cida-
de. A equipe RK Runners 
venceu três das cinco ca-
tegorias principais. Na 
categoria Corrida 10 km 
masculino, o vencedor foi 
Robson Karlos de Olivei-
ra e Silva, o “Robinho”, 
da equipe RK Runners. 
No feminino, foi Andreia 
Fermiano Santos, também 
da RK Runners. Nos 5 km 
masculino, o vencedor foi 
Vinícios Rocha Veloso e, 
no feminino, Arone Lúcia 
Gomes de Paula, da RK 
Runners. No 5 km PCD 
feminino, a vencedora foi 
Nayane Rafaelle Batista 
Cabral.
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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 25/07/2015.
 
Protocolo : 4 - 19/07/2017
Devedor : TORINO SHOPPING
Documentos : CNPJ 23.377.415/0001-84
Espécie : DMI

Protocolo : 11 - 19/07/2017
Devedor : SABOR DA MONTANHA DISTRIBUIDOR
Documentos : CNPJ 22.355.522/0001-49
Espécie : DMI

Protocolo : 20 - 19/07/2017
Devedor : DOKA MUTIMARCAS LTDA
Documentos : CNPJ 12.862.746/0001-93
Espécie : DMI

Protocolo : 25 - 19/07/2017

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 170, Termo nº 6608
Faço saber que pretendem se casar PAULO HENRIQUE TOLEDO e JÉSSICA 
CRISTINA RICARDO ALVES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 19 de setembro de 1990, de profissão ajudante de 
mecânico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Anibal Ortiz 
Patto, nº 394, Jardim Santana, nesta cidade, filho de JORGE ROBERTO DE TO-
LEDO, de 54 anos, nascido na data de 23 de abril de 1963, residente e domici-
liado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA INÊS TOLEDO, 
de 57 anos, nascida na data de 6 de janeiro de 1960, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Paraisópolis/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nasci-
da em 8 de maio de 1989, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Augusto Francisco Couto, nº 46, Terras de Benvirá, nesta 
cidade, filha de NELSON ALVES, de 53 anos, nascido na data de 2 de junho de 
1964 e de ROSEMEIRE APARECIDA RICARDO ALVES, de 50 anos, nascida 
na data de 1 de março de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP, naturais 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 170, Termo nº 6609
Faço saber que pretendem se casar MATEUS DE OLIVEIRA RAMOS e DA-
NIELE GONÇALVES CORDEIRO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Taubaté - SP, nascido em 19 de fevereiro de 1989, de profissão metalúrgi-
co, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Octaciano Xavier de 
Castro, nº 234, Jardim Bica da Glória, nesta cidade, filho de LUIZ HENRIQUE 
RAMOS, de 52 anos, nascido na data de 1 de janeiro de 1965 e de SONIA 
DE OLIVEIRA NASCIMENTO RAMOS, de 52 anos, nascida na data de 2 de 
novembro de 1964, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP, naturais 
de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 31 de dezembro de 
1988, de profissão engenheira, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Octaciano Xavier de Castro, nº 307, Jardim Bica da Glória, nesta cidade, 
filha de ANTONIO LUIZ CORDEIRO, de 67 anos, nascido na data de 22 de 
maio de 1950 e de CLEONICE APARECIDA GONÇALVES GERALDO COR-
DEIRO, de 61 anos, nascida na data de 30 de maio de 1956, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Guaratinguetá/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.

Devedor : JOAO ARAUJO FERREIRA DA SILVA
Documentos : CPF 889.961.078-91
Espécie : DMI

Protocolo : 34 - 19/07/2017
Devedor : MATHEUS MONTEIRO
Documentos : CPF 385.050.418-28
Espécie : DMI

Protocolo : 36 - 19/07/2017
Devedor : AMANCIO FERREIRA DE SOUZA
Documentos : CPF 816.355.678-15
Espécie : DMI

Protocolo : 39 - 19/07/2017
Devedor : ALAN PABLO VANELI
Documentos : CPF 374.193.188-83
Espécie : DMI

Protocolo : 43 - 19/07/2017
Devedor : JOSE IRINEU MONTEIRO
Documentos : CPF 040.601.178-89
Espécie : DMI

Protocolo : 46 - 19/07/2017
Devedor : SANDRA MARIA BARROS
Documentos : CPF 324.436.898-08
Espécie : DMI

Protocolo : 47 - 19/07/2017
Devedor : KARINA FATIMA DA SILVA
Documentos : CPF 305.832.728-51
Espécie : DMI

Protocolo : 48 - 19/07/2017
Devedor : JC SILVA COMERCIO DE C TERAPEUTICOS LTDA
Documentos : CNPJ 12.470.323/0001-28
Espécie : DMI

Tremembé, 24 de Julho de 2017.

Nota de esclarecimento
da Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba
Estradas rurais continuam 

recebendo serviços de
manutenção em Caçapava

VIII Conferência Municipal 
de Assistência Social

acontece na quarta-feira

Caraguá a Gosto será
lançado na próxima
semana na cidade

A Secretaria de Educa-
ção informa aos pais, res-
ponsáveis e alunos que 
o Programa Novo Mais 
Educação ainda não tem 
previsão para retorno.
O motivo pelo qual o pro-
grama em parceria com o 
Governo Federal está tem-
porariamente suspenso, é 

Com a finalidade de recu-
perar e conservar as estra-
das rurais, a Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais continua com os ser-
viços de benfeitorias por 
toda a cidade.

O Conselho Municipal de 
Assistência Social e a Se-
cretaria Municipal de Ci-
dadania e Assistência So-
cial realizam na próxima 
quarta-feira, 26, às 8h30, a 
VIII Conferência Munici-
pal de Assistência Social, 
cujo tema abordado será 
a Garantia de Direitos no 
Fortalecimento do SUAS, 
no salão da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social (R. Alberto Pinto 
de Faria, 290 - Jd. Julieta).
Toda a população está 

Caraguatatuba lança no 
próximo dia 31, um dos 
maiores festivais gastro-
nômico da região. Em sua 
12º edição, o “Caraguá a 
Gosto”, irá contar este ano 
com 30  estabelecimentos 
que irão apresentar várias 
receitas.
O evento que movimenta 
a gastronomia local, vai 
acontecer de 1 de agosto à 

que a verba não foi repas-
sada pela União.
O Mais Educação, tem 
o objetivo de melho-
rar a aprendizagem em 
Língua Portuguesa e 
Matemática, no Ensino  
Fundamental, por meio da 
ampliação da jornada es-
colar de crianças e adoles-

Na semana passada, as 
ruas Francisco de Salles, 
Santa Marta e as estradas 
Lago do Sol e Tijuco Preto 
receberam diversos servi-
ços, como limpeza das va-
las, terraplenagem e casca-

convidada a participar da 
Conferência que visa de-
bater temas relacionados 
ao sistema da assistência 
social, além de avaliar e 
propor diretrizes para im-
plementação da Política de 
Assistência Social no Mu-
nicípio. No dia também 
será realizada a eleição 
dos delegados para Con-
ferência Estadual. Confira 
a programação 8h: Recep-
ção e credenciamento 
8h30: Café
9h: Abertura e Composi-

3 de setembro e os partici-
pantes concorrem em três 
categorias:  À La Carte, Pi-
zza e Comida de Boteco & 
Sabor de Praia.
Na À La Carte, os partici-
pantes elaboram alimen-
tos à base de carnes, aves, 
frutos do mar e massas.  A 
categoria Pizza é voltada 
exclusivamente para con-
fecção do prato. Os petis-

centes mediante a comple-
mentação da carga horária 
de cinco ou quinze horas 
semanais no turno e con-
traturno escolar.
Mais informações podem 
ser obtidas na direção das 
Unidades Escolares ou na 
Secretaria de Educação, 
no setor de Supervisão.

lhamento.
O objetivo é evitar a ero-
são da terra e a degradação 
do meio ambiente, além de 
garantir tráfego normal de 
veículos e o escoamento 
da produção agrícola.

ção de Mesa de Honra
9h30: Leitura do Regi-
mento 
9h45: Apresentação da Se-
cretaria de Cidadania
10h: Palestra - Garantia de 
Direitos no Fortalecimen-
to do SUAS
10h45: Discussão dos Ei-
xos
11h45: Apresentação e 
aprovação das propostas 
12h: Eleição dos Delega-
dos para a Conferência 
Estadual 12h30: Encerra-
mento

cos competem na Comi-
da de Boteco & Sabor de 
Praia, classe criada este 
ano, a partir da junção 
dessas categorias.
Os consumidores tornam-
se jurados e elegem os 
melhores estabelecimen-
tos nos critérios, criativi-
dade, apresentação, sabor 
do prato, serviço da casa e 
atendimento do garçom.
Haverá cédulas de votação 
para os clientes que darão 
notas de 5 a 10 para cada 
quesito avaliado. O cliente 
que participar do festival 
irá concorrer ao sorteios 
de três televisores 42’,  e 
jantares.
Os garçons melhores ava-
liados pelos fregueses tam-
bém serão agraciados com 
smartphones, em cada ca-
tegoria.
Os pratos variam de R$ 
14,90 a R$ 145.
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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.

André Rocha será recebido com festa em Taubaté
O atleta André Rocha, 
que conquistou o título do 
Campeonato Mundial de 
Paratletismo de Londres 
na semana passada, será 
recebido com festa em 
Taubaté nesta quarta-feira, 
dia 26 de julho.
André, que é ex policial 
militar, será recebido às 
8h, no 5º Batalhão da Po-
lícia Militar, no bairro In-
dependência, e em seguida 

haverá carreata pelo cen-
tro da cidade.
A carreata passará pela 
avenida Independência, 
ruas Visconde do Rio 
Branco, Jacques Felix, 
Marques do Herval, Bispo 
Rodovalho, Pedro Cos-
ta, praça Santa Terezinha, 
avenidas Marechal Arthur 
da Costa e Silva, Assis 
Chateaubriand e retorno 
a avenida Independência 

(chegada em frente ao Ba-
talhão da Policia Militar).
Na Inglaterra, sema-
na passada, Rocha  
arremessou 23m80cm, ga-
nhando a medalha de ouro 
e batendo o novo recorde 
mundial da modalidade na 
classe F52.
Competindo no Está-
dio Olímpico de Lon-
dres, André enfren-
tou páreo duro contra 

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.

Aigars Apinis, da Letônia.  
O atleta europeu lide-
rou a primeira parte da 
prova toda, que iniciou 
com 11 atletas. Apinis 
partiu para a segunda e  
decisiva rodada  
de lançamentos e melho-
rou sua marca, atingindo 
21,95m, que até então lhe 
dava o ouro, novo recorde 
do campeonato e recorde 
europeu da prova.
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Carreta da Gestão e
Inovação inicia cursos 

em Pinda

A “Carreta da Gestão e 
Inovação” iniciou as ativi-
dades em Pindamonhanga-
ba na terça-feira (25), com 
diversos cursos gratuitos à 
população, em uma unida-
de instalada no estaciona-
mento da Prefeitura.
Os cursos, cujas vagas 
estão preenchidas, são: 
Primeiro Emprego, com 
atividades que vão desde 
como montar um currícu-
lo a técnicas de marketing 
pessoal; Construindo uma 
Empresa Lucrativa, vol-
tado a empresários; e Co-
nhecendo o Sistema Athos 
de Automação Comercial, 
dirigido a todos os inte-
ressados, especialmente 
trabalhadores do varejo e 
aqueles que já utilizam ou 
gostariam de utilizar o sis-
tema.
Durante a cerimônia de 
lançamento da “Carreta 
da Gestão e Inovação”, 
ocorrida no auditório da 
Prefeitura, na segunda-
feira (24), representantes 
do programa e membros 
do Parque Tecnológico de 
São José dos Campos des-
tacaram os benefícios para 
o desenvolvimento do mu-
nicípio com a iniciativa.
Eles explicaram que a 
“Carreta da Gestão e Ino-

vação” também possui 
soluções para “cidades 
inteligentes”. De acordo 
com seus responsáveis, 
são inovações tecnológi-
cas nas áreas de mobilida-
de, educação, saúde, meio 
ambiente, energia e gestão 
pública, dentre outras, que 
podem fazer as prefeituras 
economizarem recursos 
públicos e melhorarem a 
qualidade de vida da po-
pulação.
O secretário de Desenvol-
vimento Econômico de 
Pindamonhangaba, Mar-
celo Martuscelli, enalte-
ceu os trabalhos do mu-
nicípio para qualificação 
profissional da população 
e o incentivo ao emprego, 
sobretudo o primeiro em-
prego, bem como as tra-
tativas para trazer novos 
investimentos. 
A iniciativa conta com o 
apoio do Governo do Es-
tado, prefeituras, e As-
sociação Comercial e 
Industrial (ACI) de São 
José dos Campos, Elgin e 
KLA Educação Empresa-
rial, além de parceiros de 
empresas participantes: 
Athos, Geopixel, Comp-
net, Vilage, Necto Sys-
tems, Real Connect e a 
Imersão Visual.
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Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua tem 1ª 
etapa neste domingo

Pindamonhangaba assina 
convênio com Programa 

Atleta do Futuro

A Secretaria de Esportes e 
Lazer realiza no próximo 
domingo, dia 30 de julho, 
às 8h, a 1ª etapa do Cir-
cuito Taubateano de Cor-
rida de Rua, no Parque do 
Itaim. Todas as mil vagas 
foram preenchidas no pri-
meiro dia de inscrições.
A entrega dos kits aconte-
cerá no sábado, 29, na sede 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté das 9h 
às 17h, é necessário levar 
um documento com foto e 
comprovante de inscrição.
Circuito 2017
Este ano o circuito será 
realizado em quatro eta-
pas, dividas em masculino 
e feminino, em 13 moda-
lidades, de acordo com a 
idade dos participantes, a 
partir dos sete anos.
O circuito atende também 
a categoria especial, para 
atletas portadores de defi-
ciência.

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Shopping Pá-
tio Pinda e Sesi-SP assi-
naram, na segunda-feira 
(24), Convênio de Coope-
ração Técnica Programa 
Atleta do Futuro, na sede 
da Fiesp, em São Paulo. 
O programa vai atender 
700 crianças da cidade 
nas modalidades de futsal, 
basquete e vôlei, nos pólos 
Pai João (Vila São Benedi-
to), CE José Ely de Miran-
da “Zito” (Moreira César) 
e GE Tabaú (Alto Tabaú).
O Programa Atleta do Fu-
turo é desenvolvido pelo 
SESI-SP e tem sua meto-
dologia pautada na vivên-
cia esportiva como eixo 
para o desenvolvimento 
pessoal e social das crian-
ças. O SESI entrará com a 
metodologia, treinamento 
e acompanhamento dos 
professores, o Shopping 
Pátio Pinda será a “empre-
sa madrinha” e fornecerá 
o material esportivo e os 
uniformes dos alunos, e 
o município entrará com 
o profissional e o espaço 
para o desenvolvimento 
das ações, além da inscri-
ção das crianças.
Em junho, representantes 
do Sesi estiveram no gabi-
nete do prefeito de Pinda-
monhangaba realizando a 
entrega oficial dos primei-
ros materiais esportivos e 
uniformes para o projeto 

O evento contará com 
diferentes distâncias de 
acordo com a idade dos 
corredores, sendo as pro-
vas de 5.000m para os ins-
critos maiores de 17 anos.
O circuito será composto 
da seguinte maneira: 1ª 
etapa – dia 30 de julho no 
Parque do Itaim; 2ª etapa 
– dia 17 de setembro no 
Sesc; 3ª etapa – dia 29 de 
outubro no Parque do Se-
des e a 4ª etapa – dia 2 de 
dezembro na Avenida do 
Povo.
Na categoria especial, os 
participantes serão divi-
didos em cinco categorias 
diferentes, sendo: cadei-
rantes (CAD 2 ou 3 rodas), 
deficientes visuais (DV), 
atletas amputados de 
membros inferiores (AM-
P-MI), atletas deficientes 
de membros superiores 
(MS) e deficientes intelec-
tuais (DI).

Atleta do Futuro.
Para o secretário de Es-
portes da Prefeitura de 
Pinda, Everton Chinaqui, 
o convênio é de grande 
importância para a reali-
zação das atividades com 
as crianças do município. 
“ Atualmente, atendemos 
cerca de 2300 alunos nas 
escolas de esportes, em 
diversas modalidades. Por 
meio dessa parceria pode-
remos atender muito mais 
crianças nessas três moda-
lidades. Certamente vários 
talentos serão descobertos 
devido a essa iniciativa, 
que representa mais uma 
vitória para o esporte de 
base de nossa cidade”, 
destacou.
De acordo com o prefeito 
de Pinda, o Programa Atle-
ta do Futuro é uma contri-
buição para a formação de 
cidadãos. “A Semelp reali-
za um trabalho sério com 
o esporte de base. Acre-
ditamos que o esporte é a 
alternativa não somente 
para a formação de nossos 
futuros atletas, mas tam-
bém para a formação de 
cidadãos, e claro, inves-
tir no esporte sempre será 
uma maneira de investir na 
saúde preventiva”. 
Para participar, os interes-
sados devem procurar as 
secretarias dos pólos para 
realizar sua inscrição, a 
partir do dia 1 de agosto.
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1° Festival Internacional 
Krishna West atrai

visitantes de todo o País

Sesc Taubaté recebe
palestra da campanha 

Xô Escorpião

No último final de semana, 
dos dias 21 a 24 de julho 
a comunidade Hare Krish-
na, localizada na Fazenda 
Nova Gokula, no bairro 
do Ribeirão Grande, rea-
lizou o “1° Festival Inter-
nacional Krishna West”. O 
evento fez parte da progra-
mação de aniversário da 
cidade, e por isso recebeu o 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. A abertura 
na sexta-feira contou com 
a presença de diversas 
autoridades, como Chan-
dramukha Swami, mon-
ge da ordem renunciada 
dos Swamis, o prefeito de 
Pindamonhangaba, o di-
retor de Desenvolvimento 
Econômico Marcelo Mar-
tuscelli, Ruma Putra Dasa 
diretor da Nova Gokula e 
o representante da Aca-
demia Pindamonhanga-
bense de Letras, Ricardo 
Estevão. Todos exaltaram 
a importância do festival 
para que as pessoas pos-
sam conhecer e entender 
melhor a cultura da co-
munidade, que é um dos 
principais pontos turísti-
cos da cidade. A progra-
mação restante teve va-
riadas atividades para os 
visitantes, que vieram de 
diversos estados e países. 
Os visitantes que ficaram 
hospedados no local pu-
deram apreciar a natureza 
e a tranqüilidade do local, 
além de palestras, danças, 
meditações, manifestações 

Agentes do CAS (Con-
trole de Animais Sinan-
trópicos) de Taubaté  
promovem na noite de 
quarta-feira, dia 26 de ju-
lho, uma palestra de pre-
venção aos escorpiões no 
Sesc.
A palestra acontece a par-
tir das 18h, é aberta ao 
público e integra as ações 
da campanha Xô Escor-
pião, promovida pela  
prefeitura. Esta é a sexta 
edição da campanha, que 
acontece até o dia 28 de 
julho nos bairros Parque 
São Luiz, Sabará e Espla-
nada Santa Terezinha.
A megaoperação de com-

artísticas, atrações musi-
cais e literárias. O objetivo 
do evento é promover um 
entendimento maior da 
cultura espiritual da Índia 
e seu ensino e prática no 
Ocidente como explica o 
representante de relações 
públicas e diretor de tu-
rismo da Nova Gokula, 
Vijaya Marga: “O evento 
da uma nova visão e uma 
continuidade no processo 
de autoconhecimento das 
pessoas em geral, inde-
pendente das vestimentas, 
do credo ou classe. Então 
é um processo de progres-
so para o Ocidente ter esse 
apoio, para que aconteça 
o festival que engloba a 
cultura, arte e educação”, 
disse. Uma das visitantes, 
Nilza Pandin, conhecida 
na comunidade como Na-
rayana, veio de Búzios/RJ, 
para participar das festivi-
dades, aprovou o evento 
e ressalta a importância 
dele: “Foi fantástico, por-
que é uma abertura para 
poder chegar mais perto 
das pessoas, levar esse co-
nhecimento com maior fa-
cilidade e simplicidade. É 
colocado que no nosso dia 
a dia e com a nossa cultura 
nós podemos nos conectar 
com Deus, que é uma su-
prema personalidade, do 
nosso jeito e com a nossa 
simplicidade”, qualquer 
um pode acessar o conhe-
cimento espiritual que o 
Krishna West oferece.

bate aos escorpiões vai 
englobar 26 bairros de 
Taubaté e acontecerá men-
salmente até novembro.
A portaria  
municipal nº 780, de 6 de 
junho de 2016, determina 
a realização de operações 
de combate aos escorpiões 
envolvendo diversos seto-
res da prefeitura.
Serviço
Palestra Xô Escorpião
Dia: 26 de julho
Horário: 18h
Local: Sesc Taubaté
Endereço: Avenida Enge-
nheiro Milton de Alvaren-
ga Peixoto, 1.264, Espla-
nada Santa Terezinha
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