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O concurso Miss Regional Infanto Juvenil está cada vez mais próximo, e a repre-
sentante de Tremembé Naelly Bettin tem toda nossa torcida! A bela tem como ca-
racterística marcante espontaneidade e sorriso contagiante. “Estou muito contente 
com a aproximação do evento, é um sonho poder fazer parte dele e representar 
minha cidade.” Afirma ela em entrevista para a Gazeta. 
Instagram: @naellybs

Disk Fraldas chega
em Tremembé

Com mais de 25 anos 
de tradição na cidade de 
Taubaté a Disk Fraldas 
chegou agora em Tremem-
bé, sendo inaugurado dia 

18/11, com ótimos preços, 
qualidade comprovada e 
um exclusivo serviço de 
entregas para melhor aten-
der a cidade e redondezas. 

Venha conferir nossa nova 
loja em Tremembé na Rua 
7 de setembro centro e em 
Taubaté na R. Dr. Silva 
Barros, 317 - Centro.

Quiririm recebe
3º Passeio Ciclístico

Histórico Cultural

O distrito de Quiririm re-
cebe neste domingo, dia 
26 de novembro, a partir 
das 9h, o 3º Passeio Ciclís-
tico Histórico Cultural.
O evento organizado pela 
Associação Cultural “So-
cietá 30 di aprile”, uma 
entidade sem fins lucra-
tivos, une a paixão pela 
pedalada a fatos históricos 
que remontam a chegada 
dos imigrantes italianos no 
distrito de Taubaté.
Com a saída marcada para 
acontecer na Rua Líbero 
Indiani, em frente ao Mu-
seu da Imigração Italiana 
de Quiririm, a “Società 
30 Di Aprile” elencou di-
versos pontos históricos 
que  ilustram o passado e o 
presente com fotos e uma 
breve narrativa da história 
sobre a origem de cada lo-

cal. O evento é gratuito e 
livre para qualquer idade.
Trajeto – O passeio, após 
sair do Museu da Imigra-
ção Italiana, se dirige ao 
pontilhão, antiga com-
porta que era usada para 
irrigar toda a várzea e as 
plantações de arroz. Em 
seguida, a Igreja Matriz e o 
“belvedere” (mirante) com 
vista para a Serra da Man-
tiqueira e várzea. Na área 
esportiva, o Campo do Es-
porte Clube Quiririm, bem 
como sua sede, guardam 
em sua arquitetura mais 
de 90 anos de história. O 
próximo destino é a Cape-
la Nossa Senhora Apare-
cida, fundada há mais de 
120 anos. Explorando a 
área rural, os ciclistas vão 
conhecer a Bica do Sapo, 
nascente de água crista-

lina que por muito tempo 
foi fonte de água potável 
para moradores do distrito 
que não tinham saneamen-
to básico. Para finalizar o 
passeio ciclístico, visita 
a caixa d’ água da antiga 
estrada de ferro Central do 
Brasil, o pontilhão e tam-
bém a Casa Castilho, uma 
das principais mercearias 
da época.
Serviço
3º Passeio Ciclístico His-
tórico Cultural de Quiririm
Dia:  26 de novembro (do-
mingo)
Horário: 9h
Local de saída: Museu da 
Imigração Italiana de Qui-
ririm.
Endereço: Av. Líbero In-
diani, 550, Distrito de 
Quiririm
Atração Gratuita

Programação Oficial
do 1º Tremembé
Samba e Choro

Comidas de Boteco
Em 2017, Tremembé co-
memorará seus 121 anos 
em grande estilo. Acon-
tece entre os dias 23 e 26 
de novembro na Praça da 
Estação, o 1º Tremembé 
Samba e Choro – Comi-
das de Boteco, promo-
vido pela Secretaria de 
Turismo e Cultura. No 
sábado, os Originais do 
Samba se apresentam com 
o melhor do samba raiz.  
E, encerrando com cha-
ve de ouro no domingo 
(26), aniversário da cida-
de, o grupo Demônios da 

Garoa. Além das atrações 
principais, teremos gran-
des nomes do Samba e 
Choro da região. As gran-
des estrelas do evento são 
os 49 pratos de boteco de-
senvolvidos pelos chefs 
dos restaurantes da cidade, 
entre os principais estão: 
Feijão tropeiro, arroz car-
reteiro com buraco quente, 
feijoada, bolinho de ba-
calhau ou mortadela, es-
condidinho de carne seca, 
hamburguer gourmet, con-
tra filé ao molho madeira e 
muito mais.

São oportunidades que 
unem as famílias tre-
membeenses e os turistas 
para conhecer a cultura 
e a diversidade da gas-
tronomia de Tremembé, 
contribuindo para o de-
senvolvimento social e 
econômico da cidade.  
O 1º Tremembé Samba e 
Choro – Comidas de Bote-
co levará ao público uma 
ótima infraestrutura, segu-
rança, conforto, comodi-
dade, diversão para famí-
lia e o que há de melhor 
em qualidade dos pratos.
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FAZEMOS ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARES E SISTEMAS
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK.

TRATAR COM PEDRÃO SIMÕES PELO NÚMERO:
(0XX12) 99738-3613 - WHATSAPP

Equipe de Jiu Jitsu de 
Tremembé traz medalhas 

da Argentina

Três atletas da Equipe 
Pulga Jiu Jitsu de Tre-
membé foram no ultimo 
dia 11 de novembro para 
Buenos Aires, disputar o 
Campeonato Argentina  
Open 2017 da CBJJE 
(Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Esportivo). Na 
ocasião os atletas Douglas 
Andrade (ABC), Mateus 
Toledo e Augusto Luiz 
(Pulga), garantiram meda-
lhas e subiram ao pódio. 

 Tive o privilégio de lutar na  
Argentina e repre-
sentar minha equipe  
e minha cidade. Obrigado 
a todos que torceram por 
mim, obrigado a minha 
equipe Pulga BJJ, minha 
família, minha esposa Ge-
mima e meus filhos, meu  
mestre Careca BJJ, 
meu Sensei Flávio Oli-
veira, a Prefeitura de  
Tremembé, os vereadores, 
Bruno Lanches, Fabricio 

Tursi Restaurante Merca-
do, Benvira Esporte, Zir 
pasta de amendoim Do 
Matto, Dra Raquel Vieira 
fisioterapeuta, Dra Eri-
ca Cristina Nutricionista,  
Osvaldo, Tiago Si-
queira Omega Visto-
ria, HortFrut Irmãos  
Costa, Somar Tintas Re-
ges Ramos. Glória a Deus, 
oss!! Disse Pulga, o lider 
da Equipu Pulga BJJ.
Por Gemima Breve
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1. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108 
2. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-8330
3. Lanchonete e Restaurante Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-3922
4. Clemente terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID: 85330
5. Curso de Inglês Particular “Professora Renata Amaral (0xx12) 3674-1505 e 
99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
6. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
7. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
8. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
9. + 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
10. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
11. F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-1725
12. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 - TREMEMBÉ e (0xx12) 
3624-7361 TAUBATÉ e-mail: analurscuz@ig.com.br
13.  Barbearia 26 de Novembro
14. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
PARA COLOCAR O SEU NOME , TELEFONE E ENDEREÇO NA PRÓXIMA
EDIÇÃO: (0xx12) 99738-3613 - whatsapp

Patrocinadores culturais da
Coluna Humor do Pedrão

para a edição de novembro
e dezembro de 2017

Quadra de Areia vai ser demolida, no seu lugar o Skate Park. Vai ser demolida a 
famosa Quadra de Areia localizada na Praça Jorge Tibiriçá no Centro de Tremem-
bé. O local foi usado por 30 anos por crianças e munícipes que jogaram Volley e 
futebol de areia no local. Na década de 90 o local foi usado para abrigar os cam-
peonatos municipais de futebol de areia que aconteciam a noite. Durante a tarde 
muitos colegas de outras cidades vieram para Tremembé para jogar futebol de areia 
neste local. Muitos taxistas que trabalham na rodoviária reclamaram de que a bola 
batia nos seus carros de praças e que os levaram a não deixar mais acontecer os 
jogos de futebol na Quadra de Areia e que com o tempo a areia virou grama e que o 
principal espaço de lazer da galera foi abandonado por virar um ponto de usuários 
de entorpecentes. Em 2005, o ex-prefeito José Antônio de Barros Neto colocou o 
alambrado e diminuiu o espaço do jogo para a reforma e inauguração da quadra de 
areia coberta por alambrados. Os campeonatos de futebol voltaram a acontecer no 
local até o ano de 2009. Com a ferrugem tomando conta das traves da quadra e o 
alambrado foi enferrujado e abandonado pelo poder público, o local foi abandonado 
aos poucos até chegar a prefeitura tomar uma decisão de acabar com a quadra de 
areia e se transformar num skate park. A equipe de obras da prefeitura na semana 
que vem vai tirar as traves e o muro de acesso ao campinho de areia no local. Para 
muitos munícipes das antigas e de quem jogou bola ali, o local vai deixar muitas 
saudades. Outro motivo do pessoal abandonar o local foi a instalação de pontos 
de lanchonetes na Praça Jorge Tibiriçá no ano de 2009.  Em frente a um bar existe 
uma pista de skate do formato de um “U” frequentada por Skatistas de Tremembé e 
cidades vizinhas. Essa pista foi construída em 2001 na administração Lúcio Varejão 
– Júlio Otani e proposta pelo Vereador Adolfo Santos Júnior (na época – presidente 
da Câmara Municipal), houve campeonatos de skates no local. A rampinha de skate 
está localizada na Beira da Avenida Trancredo Neves e por estar neste local, muitos 
munícipes e skatistas locais e de outras cidades acham que este lugar é perigoso 
para a pratica do esporte e ouvida a Secretaria de Obras da Prefeitura decidiu que 
vai transformar a Famosa Quadra de Areia que por 30 anos foi usada por Munícipes 
de Tremembé de outras cidades para partidas de Volley e Futebol vai ser transfor-
mada em uma Pista de Skate para dar mais segurança para os praticantes e adeptos 
do esporte radical.  De Tremembé; Pedrão Simões

Quadra de Areia vai ser
PISTA DE SKATE EM TREMEMBÉ

Prefeitura de Pinda realiza
sorteio de apartamentos 
para contemplados do 

Bem Viver

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nos dias 
27 e 28 de novembro, o 
sorteio dos apartamentos 
para as pessoas contem-
pladas no Empreendi-
mento Habitacional “Bem 
Viver”. O evento será re-
alizado no ginásio da AA 
Ferroviária, às 9 horas.
No dia 27, será o sorteio 
para os idosos e portadores 
de necessidades especiais. 
Na terça-feira (28), será 
realizado o sorteio para os 
demais contemplados.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Ha-
bitação da Prefeitura, não 
é necessário a presença 
do sorteado na ocasião e 
não haverá prejuízo algum 
caso a pessoa não esteja 
presente nem envie repre-
sentante. O sorteio ficará 
registrado e os interessa-
dos podem procurar a Se-
cretaria de Habitação para 
saber qual será seu aparta-
mento.
“É importante deixar claro 
que o sorteio é apenas para 
os já contemplados sabe-
rem qual será o apartamen-
to e bloco que irão morar. 

Não será realizado sorteio 
para novos contempla-
dos”, explica  secretário 
de Habitação, Marcus Vi-
nícius Faria Carvalho.
Também segundo o secre-
tário, as pessoas que ainda 
têm pendência documental 
para o “Bem Viver” de-
vem procurar a Secretaria 
de Habitação da Prefeitura 
somente até segunda-feira 
(20) e acertar sua situação, 
para que possam participar 
do sorteio. Esta é a última 
chance de ficar em dia 
com a documentação. A 
convocação atende a uma 
solicitação do agente fi-
nanceiro responsável pelo 
empreendimento – o Ban-
co do Brasil. 
Conforme Portaria nº 412 
de 06/08/2015 do Ministé-
rio das Cidades, responsá-
vel pelo “Programa Minha 
Casa Minha Vida – faixa 
1”, o não comparecimen-
to a partir da convocação 
publicada implicará na ex-
clusão sumária do candi-
dato referido no programa.
Sobre a entrega das cha-
ves, o secretário Marcus 
Vinícius informa que a 

definição da data ainda 
depende de uma vistoria 
do Banco do Brasil. “A 
Prefeitura já realizou toda 
a sua parte, agora depen-
demos da aprovação final 
do banco. Nosso desejo é 
que eles liberem ainda este 
ano para que façamos esta 
entrega”, comenta.
Bem Viver: O Empreendi-
mento Habitacional “Bem 
Viver” é realizado em 
parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
Governo Federal, através 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, e Governo 
Estadual, via CDHU / Mi-
nha Casa Paulista.
O empreendimento habi-
tacional está localizado 
no Araretama e benefi-
ciará 1.536 famílias com 
apartamentos de dois 
quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço.  
Cada apartamento ainda 
conta com interfone e gás 
encanado. O condomínio 
possui também playgrou-
nd, área de festa, quadra, 
ampla área verde e área 
de estacionamento para os 
moradores.

Prefeitura assina convênio com 
Sebrae para implantação do 

programa jovens
empreendedores em Caçapava

A Prefeitura de Caçapa-
va, através das Secretarias 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura e Educação, 
participou ontem, dia 21, 
da Cerimônia de Amplia-
ção do Programa Jovens 
Empreendedores - Pri-
meiros Passos, na sede da 
Fiesp, em São Paulo.
O objetivo do encontro 
foi a assinatura do convê-
nio com o SEBRAE para 
implantação do programa 
na cidade. Os secretários 
Rubens Fernandes, Da-

niela Raro e a orientadora 
da Escola SENAI em Ca-
çapava, Diane Borsoi, re-
presentaram o município.“ 
O programa tem como 
finalidade aprimorar e de-
senvolver nas crianças o 
espírito empreendedor. De 
forma, a desenvolver nos 
alunos sua capacidade em-
preendedora, buscando o 
autoconhecimento, novas 
ações de aprendizagem e 
desenvoltura coletiva”, ex-
plicou o secretário Rubens 
Fernandes. O projeto Jo-

vens Empreendedores Pri-
meiros Passos é uma ação 
do Sebrae, em parceria 
com as prefeituras muni-
cipais, que visa incentivar 
alunos a buscar o autoco-
nhecimento, novas apren-
dizagens, além do espírito 
de coletividade. A ideia é 
que a educação deve atuar 
como transformadora des-
se sujeito e incentivá-lo à 
quebra de paradigmas e 
ao desenvolvimento das 
habilidades e dos compor-
tamentos empreendedores.
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Miscelânea
Curiosidades

Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais 
anos que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este 
ritual contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tra-
dição tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o 
arroz é símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura 
acredita-se que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a ferti-
lidade. Prometendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, 
com base nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais 
expressão, percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atual-
mente, depois dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado 
sim, os convidados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de 
felicidades e prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum 
em alguns locais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal 
acontecimento, já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar 
caso de acidente entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados 
com a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema manten-
do-a centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade 
da clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua com-
posição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefi-
ra ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
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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.

EDITORIAL
Obras que aparecem

Em épocas de eleições os candidatos prometem tudo o que o cidadão precisa e 
muito mais. O discurso é sempre o mesmo.  “Vou trabalhar pela saúde, educação, 
segurança e pelo social. Acontece que para tentar cumprir as promessas de campa-
nha a primeira coisa a fazer é contratar funcionários públicos de confiança indica-
dos pelos que possuem maiores poder quer sejam do executivo ou do legislativo 
estadual para conseguir verbas através de emendas e conseqüentemente acabam 
reféns destes colaboradores. O que mais incomoda é que tais verbas normalmente 
são direcionadas para obras que aparecem e ou que sejam eleitoreiras e que muitas 
vezes acabam nas mãos de empreiteiras suspeitas. São prédios pavimentações e 
outras de impacto, mas que estão longe de atender as necessidades principais do 
cidadão. Tem prédio para saúde, mas não tem saúde adequada, faltam especialistas 
e há muita dificuldade no atendimento a exames laboratoriais.

Faltam cuidados com a cidade em relação aos aspectos de aparência e limpeza da 
cidade como um todo, o que desvalorizada a cidade em termos de expansão turísti-
ca, e até mesmo provocando a infestação de animais peçonhentos. 

 Falta segurança o visto que a segurança não só é um dever único do estado, a 
administração municipal também pode e deve criar formas de proporcionar maior 
segurança aos moradores e empresários de forma direta e indireta exemplo disto se-
ria a criação de guarda municipal possível em até pequenas cidades, cuja legislação 
assegura o direito na implantação das GCM. A implantação de câmeras, e fiscali-
zações que venham afastar elementos mal intencionados além de outras medidas 
preventivas. Para quem não atem problemas com o nascimento de seus filhos (falta 
maternidade) para quem não tem problema com saúde (falta especialidade) para 
quem não tem problema com segurança, para quem não vive de atividade empre-
sarial, para quem tem seu empreguinho assegurado (nem que seja por quatro anos) 
acha que tudo esta uma maravilha e nada precisa ser apurado e ou modificado. São 
avessos ao lema que diz “ O melhor para a cidade é o melhor para você”.

Bom dia
“ Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto é como se abrisse o mesmo 
livro numa página nova. - Mário Quintana”.
Tem dia que parece tarde demais para ficar na cama e cedo demais para um café. 
Tem dia que a gente espia pela janela para olhar o céu e decidir a vida. Se é dia de 
moletom e jeans ou daquele vestido leve. Não fazemos ideia do que esperar. Só 
espiamos o sol e o céu azul, talvez seja um dia nublado. Espiamos o tempo e o que 
tem nele, espiamos a vida que se repete, reflete nas horas que se seguirão. Temos 
uma rotina ou não. Uma lista de atividades que nos preenchem as horas, mas, ás 
vezes não preenchem o nosso interior. Ás vezes acordamos e percebemos que não é 
mais suficiente. Tem dia que despertamos com vontade de abraçar o mundo e con-
quistar o nosso espaço. Tem dia que não acreditamos em nós mesmos.
Para todos os dias, porém tenhamos fé. Aquela vontadezinha mesmo que pequenina 
de nadar contra a maré, de encontrar as soluções para o que nos vêm pertubando. 
De entender que a vida nem sempre é o final feliz dos filmes que preenchem as 
tardes das nossas folgas. O conto inusitado do heroi ousado no mais recente livro 
adquirido. Nem sempre terminamos a leitura. Falta de tempo. Pressa. Correria. Tão 
rápido levantamos e quando percebemos lá se foi mais um dia. Temos a nossas 
obrigações, o cotidiano que nos serve de base, é bom ter o que fazer. Difícil seria 
viver a monotonia de uma vida vazia. Vazios. Somos capazes de muito. Aqui den-
tro, espero nunca sentir um eco mudo, de vazio. Inevitável sentir que falta algo de 
vez em quando. Mas, são esses momentos que nos fazem criar os novos sonhos, 
traçar as novas metas. Encontrar o nosso caminho, para além do dia que habitamos. 
Seja um emprego, um diploma, um bem material ou espiritual. São nossos sonhos, 
é naquilo que focamos quando o vazio quer gritar. É saber que os dias mais difíceis 
são pontes e nos tornam mais fortes.
E entre toda a rotina, em cada detalhe despercebido, não estamos sozinhos. Essa é a 
melhor parte de acordar. Porque mesmo que um dia não pareça propicio para levan-
tar, para calçar os sapatos da coragem e seguir a caminhada, não estamos sozinhos. 
Temos a família. Temos os amigos. Temos as pessoas mais especiais. Um afago no 
nosso bichinho de companhia, o sorriso de uma criança, seja essa criança um filho, 
sobrinho, neto, irmão. Temos os nossos pais que nos amam desde sempre, temos 
os nossos amigos que fazem os dias mais sorridentes, essas pessoas especiais para 
quem desejamos aquele Bom Dia... 

Daniele Aparecida Pereira
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Turma do sítio encena peça 
“Aventuras na Grécia”

Nos dias 25 e 26 de no-
vembro, sábado e domin-
go, a Turma do Sítio apre-
senta o teatro “Aventuras 
na Grécia”, às 11h e às 
16h.
Visconde reúne a Turma 
do Sítio para transmitir 
seus conhecimentos sobre 
as estrelas. Os gregos já 
demonstravam interesse 
por elas há mais de mil 
anos. Assim a turma toda 
embarcará em um sonho 
para a Grécia, vivendo 
muitas aventuras, percor-
rendo as lendas e mitos 
desta incrível civilização. 
O teatro tem capacidade 
para 120 pessoas, devendo 
o interessado retirar uma 
senha distribuída 30 minu-
tos antes da apresentação.
Além do espetáculo, quem 
estiver no sítio do Picapau 
Amarelo poderá participar 
das oficinas pedagógicas. 

A oficina de sábado tem 
como tema o livro “Os 
Serões da D. Benta” e no 
domingo será uma oficina 
de catavento, ambas nos 
horários das 14h às 16h.
Das 10h às 12h e das 14h 
às 17h toda a família pode 
se divertir com a Turma 
do Sítio. As atividades 
são gratuitas e abertas ao 
público. No casarão que 
abriga o Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato acontece 
a exposição permanente 
Monteiro Lobato – Vida, 
Realidade e Sonho, com 
um acervo de painéis gi-
gantes que contam a vida e 
obra do autor taubateano. 
E as exposições tempo-
rárias “Maria Mãe de To-
dos”, do ceramista Carlo 
Cury, que conta com 12 
peças em argila, que re-
presentam 10 santos e ex-

pressam a religiosidade e a 
materialidade da fé popu-
lar em Maria. E também, 
a exposição “Quiririm dos 
anos 30”, do artesão Alayr 
Corbani, que com argila 
remete o visitante a déca-
da de 30, através de suas 
memórias de Quiririm.
O Sítio do Picapau Ama-
relo é composto pela casa 
onde o escritor Monteiro 
Lobato viveu sua infân-
cia, em que desde 1958 
funciona o Museu, e por 
uma extensa área verde 
de 20.000m² em que os 
visitantes podem brincar, 
fazer piqueniques, deitar-
se à sombra das árvores 
e aproveitar o dia com as 
crianças.
O Sítio fica à Avenida 
Monteiro Lobato, s/nº no 
bairro Chácara do Viscon-
de e funciona de terça a 
domingo das 9h às 17h.

Prefeitura entrega à
polícia dossiê sobre

loteamentos irregulares 
em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
oficializou nesta terça-
feira, dia 21 de novem-
bro, a entrega à Dele-
gacia Seccional de um 
dossiê contendo cópias de 
46 processos relativos a  
parcelamentos irregulares 
de solo identificados no 
município nos últimos 14 
anos.
São processos administra-
tivos compostos por notifi-
cações, mapas e relatórios 
gerados pela Divisão de 
Fiscalização da Secretaria 
de Planejamento. O dos-
siê possui cerca de 2.700 
páginas e envolve a iden-
tificação de mais de 100 
irregularidades nas ações 
de fiscalização.
As infrações foram iden-
tificadas de acordo com 
a lei 6766/1979 nos arti-
gos 37º e 50º, além da lei 
complementar municipal 
Nº094/2001 em seu artigo 
1º.
Caberá à Polícia Civil, no 
exercício de suas prerro-
gativas, a adoção de provi-
dências cabíveis conforme 

orientação do Ministério 
Público.
A administração munici-
pal tem promovido esfor-
ços nos últimos anos para 
conter o fracionamento e 
comercialização irregular 
de loteamentos em Tauba-
té. Para se ter uma ideia, 
do total de processos, 41 
deles foram gerados entre 
2014 e 2017.
Somente este ano já fo-
ram realizadas cerca de 
60 ações de fiscalização, 
inclusive aos finais de se-
mana e feriados, atenden-
do recomendação do Mi-
nistério Público. A força 
tarefa conta com a atuação 
dos fiscais da Secretaria de 
Planejamento, Meio Am-
biente, Atividade Delega-
da e Guarda Municipal.
Outro procedimento ado-
tado foi a notificação de 
237 imobiliárias que pos-
suem inscrição municipal 
para que auxiliem o poder 
público no combate aos 
loteamentos irregulares. 
Para isto, a prefeitura con-
ta com o apoio do  Creci 

( Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis).
Entre as regiões fiscaliza-
das, o Barreiro possui a 
maior quantidade de pro-
cessos (12), seguido pelo 
Pinheirinho (6).
 Com essas medidas a 
administração munici-
pal pretende combater  o 
parcelamento irregular 
de solo na zona rural e 
na  zona de expansão ur-
bana, que são áreas com  
baixa densidade popula-
cional  próximas  às zo-
nas urbanas, onde predo-
minam  atividades rurais 
. Na zona rural nenhum 
terreno pode ser loteado 
ou desmembrado para fins 
urbanos, ou seja, para im-
plantação de novo núcleo 
residencial, industrial ou 
lazer.
O parcelamento do solo 
para fins urbanos em zo-
nas rurais traz graves con-
sequências,  gerando pro-
blemas urbanísticos. Por 
essa razão, constitui crime 
contra a administração pú-
blica.

Regiões de norte a sul de 
Ubatuba recebem serviços 
de manutenção e zeladoria

A Prefeitura de Ubatuba, 
por meio da secretaria de 
Serviços de Infraestrutu-
ra Pública, continua seu 
trabalho de manter e zelar 
todas as regiões da cida-
de. Ao longo do mês de 
novembro, as equipes da 
secretaria realizaram ser-
viços como a manutenção 
e roçada no Centro Espor-
tivo do Ipiranguinha, na 
região Oeste, e na orla do 
Lázaro, na região Centro-
Sul, e o nivelamento, cas-
calhamento ou manuten-
ção das estradas de acesso 
às praias do Ubatumirim e 
Poruba, ambas na região 
Norte.

Esse trabalho de manuten-
ção de estradas foi feito 
também na rua Jasmim, na 
Lagoinha, e em trecho da 
estrada Monte Valério, no 
Rio Escuro. Os serviços 
incluíram ainda a manu-
tenção e pintura nos cemi-
térios da Caçandoca e do 
Ipiranguinha e do ponto de 
ônibus da praia do Puruba. 
Na região Centro-Sul hou-
ve ainda troca de lâmpadas 
em quadra no Perequê-Mi-
rim.
Já na região central foi fei-
ta a manutenção e troca de 
madeiras da ponte do Ta-
quaral, o assentamento de 
bloquetes na rua Benedito 

Rodrigues Pereira, na Es-
tufa II, e na avenida Rio 
Grande do Sul, e a manu-
tenção e nivelamento de 
ruas no bairro Ressaca.
James Guimarães, secre-
tário adjunto Serviços de 
Infraestrutura Pública, 
destaca que o objetivo da 
atual gestão é melhorar em 
todos os segmentos, levan-
do benefícios à população. 
“Para isso precisamos da 
colaboração de todos. As 
melhorias continuam por 
toda cidade e a melhor for-
ma de conseguirmos mu-
dar nossa história é com 
trabalho, dedicação e com-
promisso”.

Prefeitura Pinda
inicia processo

de regularização
do Goiabal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, neste sá-
bado (25) e domingo (26), 
e nos próximos dias 2 e 3 
de dezembro, o mutirão 
para o início do processo 
de regularização do bairro 
Goiabal. Será no centro co-
munitário do bairro, das 9 
às 16 horas.Para participar, 
os proprietários de lotes ou 
imóveis no Goiabal deve-
rão comparecer ao centro 
comunitário apresentando 
os seguintes documentos: 
RG e CPF do proprietário; 
comprovante de endere-
ço de onde o proprietário 
reside atualmente; certi-
dão de casamento ou de 

nascimento ou ainda de-
claração de união estável; 
cópia do carnê de IPTU 
caso possua; comprovan-
te de renda; comprovante 
de inscrição no CadÚnico 
se houver; e contrato de 
compra e venda se houver. 
Além dos documentos, o 
interessado deve ainda le-
var preenchida uma ficha 
de inscrição que pode ser 
retirada em diversos locais 
no próprio bairro, como a 
escola e o posto de saúde, 
ou pode ser baixada do site 
da Prefeitura: www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br
No dia do mutirão, estarão 
presentes representantes 

da Secretaria de Planeja-
mento e de Negócios Ju-
rídicos da Prefeitura, para 
orientação da população, 
além de servidores muni-
cipais, que farão o aten-
dimento e recolhimento 
dos documentos. “Este é 
o início de diversos mu-
tirões que iremos realizar 
em outros bairros da cida-
de onde há pendências de 
regularização. Essa é uma 
reivindicação de muitos 
anos dos moradores e esta-
mos nos empenhando para 
que essas pessoas tenham 
realmente sua área regula-
rizada”, garantiu o prefeito 
Isael Domingues.
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Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou o 
Santo Padroeiro da povoa-
ção. Em 1672 foi celebra-
da a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

ro de 1866, elevou o povo-
ado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se 
distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José 
Monteiro de Queiroz, foi 
elevado a distrito de Paz. 
Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, pro-
mulgada pelo Presidente 
do Estado, Manoel Ferraz 
de Campos Salles, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços persis-
tentes do Coronel Alexen-
dre Monteiro Patto. A Lei 
Estadual n° 1038, de 19 
de dezembro de 1905, ele-
vou Tremembé à categoria 
de cidade. De acordo com 
a diviSão administrativa 
dos anos de 1911 a 1933, 
e as territoriais, de 31 de 
dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 ori-
gens prováveis em lígua 
indígena: • Seria corruptela 
de T-ieré-membeg, “sinuo-
so” • Seria corruptela de 
Té-iembé, “fonte de água 
agamada”, que é a hipóte-
se mais aceita • Tremembé 
significando “margem do 
rio”.

Parabéns  
Tremembé 121 Anos 

26 de Novembro

A origem do nome Tauba-
té está ligada à denomina-
ção de uma tribo de índios 
guaianás que habitava uma 
região nas proximidades 
onde hoje é parcialmente 
as ruas Capitão Geraldo, 
Coronel João Afonso, tra-
vessa São José e Largo do 
Chafariz, por nome TABA
-YBATÉ, que significa al-
deia (taba) elevada (ybaté). 
Por volta de 1628, o ban-
deirante Jacques Fêlix re-
cebeu da Condessa de Vi-
mieiro, neta e herdeira de 
Martim Afonso de Souza, 
a missão de demarcar suas 
áreas. Após isso, Taubaté 
é passada a condição de 
Vila em 5 de dezembro de 

1645, e recebe o nome de 
São Francisco das Chagas 
de Taubaté, que é o padro-
eiro do município. Tornou-
se um centro irradiador de 
bandeirismo. Com o ad-
vento do ouro em Minas 
Gerais, instalou-se a Casa 
de Fundição de 
Ouro, onde hoje é a Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
acelerando seu progresso 
no período colonial. Parti-
cipou do Ciclo do Café, na 
metade do século XVIII, 
e no século seguinte , em 
1842, recebeu o título 
de cidade, sendo que por 
volta de 1900 foi a maior 
produtora de café do Vale 
do Paraíba. Foi uma das 

primeiras a participar da 
Revolução Industrial, com 
a instalação da CTI 
(Companhia Taubaté In-
dustrial), em 1891. O fran-
co desenvolvimento do 
município rendeu-lhe por 
muito tempo, o título de 
Capital do Vale, por ser 
um dos municípios que de-
sempenhou papel impor-
tante na evolução histórica 
e econômica da região e do 
país. Hoje, 
Taubaté é a Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil, 
por ter sido cenário que 
deu origem às obras de 
Monteiro Lobato. Foi aqui 
que o escritor nasceu e 
passou toda a sua infância.

Parabéns  
Taubaté 372 Anos 

05 de Dezembro

Novo procedimento para
autorização de entrada de
ônibus e vans em Caragua

começa a vigorar

Caraguatatuba recebe du-
rante todo o ano, um gran-
de número de turistas e ve-
ranistas, que se intensifica 
no período de novembro a 
fevereiro. Visando um me-
lhor controle e segurança, 
a secretaria de Turismo, 
junto com a Secretaria de 
Trânsito, Segurança e De-
fesa Civil estabeleceram 
um novo processo para 
solicitação de entrada e es-
tacionamento de ônibus e 
vans no município.
A partir desta semana, o 
solicitante deve baixar um 
formulário disponível no 

site da Prefeitura de Ca-
raguatatuba (http://www.
caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/autorizacao-oni-
bus-e-vans/), preencher e 
enviar para autorizacao.
turismo@caraguatatuba.
sp.gov.br, junto com cópia 
do documento do RG, CPF 
ou CNH do Responsável; 
comprovação de regula-
ridade perante aos órgãos 
EMTU, ARTESP e ANTT 
de acordo com a região. 
(digitalizado e legível).
A solicitação deve ser 
apresentada com no míni-
mo 10 dias úteis de ante-

cedência, a contar da data 
da viagem. Pedidos fora 
do prazo também podem 
sofrer indeferimento.
O formulário conta com 
questões como perfil do 
visitante, local de refei-
ções, número de pessoas, 
motivo da viagem, entre 
outros.  A medida visa am-
pliar o diagnóstico turísti-
co e melhorar a fiscaliza-
ção de ônibus e vans que 
chegam ao município.
Para mais informações, 
entre em contato com a 
Secretaria de Turismo pelo 
telefone (12) 3897-7910.

Prefeitura de Potim realiza 
revitalização de iluminação 

da Praça da Bíblia

A Prefeitura Municipal de 
Potim realizou na manhã 
de ontem a revitalização 
da iluminação da Praça da 
Bíblia, que fica no bairro 

Jardim Alvorada.
A Iluminação é um pedido 
antigo dos moradores que 
utilizam o local.
Além da iluminação a ad-

ministração realiza limpe-
zas periódicas para que a 
praça possa ser usados pe-
las crianças e adolescentes 
que frequentam o espaço.



página 7A GAzetA dos Municípios25-26-27 de novembro de 2017



página 8 A GAzetA dos Municípios 25-26-27 de novembro de 2017

Ator com DRT, já participou das  
pegadinhas do Silvio Santos, de um filme de comédia e  

figurações. Produtor de eventos, trabalha com vendas de  
shows de  cantores incluindo sertanejo, é diretor   

comercial da revista Vitrine do Sucesso.
Paulo Salvati - (12) 99661-5800



INAUGURAÇÕES: ESGOTO DO MARACAIBO,
CENTRO DE DIAGNOSE E RAIO X DIGITAL

DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2017
- 9h, Inauguração da Rede Coletora e Elevatória de 
Esgoto do Maracaíbo.
Local: Estrada Municipal do Poço Grande, S/N - Ma-
racaibo.
- 10h30, Inauguração do Centro de Diagnose ‘’José 
Gilberto Meirelles’’ e do Raio X Digital do Pronto 
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Atendimento Municipal
Local: Praça Geraldo Costa.
Após um pedido do Governador Geraldo Alckmin, 
transferimos a inauguração da Creche Municipal 
“Sr. Paulo Casagrande” na Flor do Vale para o dia 
02/12/2017 às 9h.
DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017
- 9h, Inauguração do Campo de Futebol Municipal
Local: Avenida Nicolau Couto Ruiz, S/N - Retiro Fe-
liz

Grupo de alunos da 
Escola “Irmã Zoé”

recebe premiação da
Olimpíada Brasileira 

de Astronomia e
Astronáutica (OBA)

em Paraibuna
Alunos da EMEF Irmã 
Irene Alves Lopes “Irmã 
Zoé” participaram das ati-
vidades de encerramen-
to da OBA – Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica. O evento 
aconteceu no dia 17/11, 
data na qual os estudantes 
que se destacaram nas pro-
vas da OBA – aplicadas 
no mês de maio – recebe-
ram medalhas e um kit de 
material escolar. Todos os 
alunos participantes ga-
nharam um certificado de 
participação na 20ª OBA.
      O evento contou com o 
apoio da Prefeitura de Pa-
raibuna, por meio da Dire-
toria Municipal de Educa-
ção, da Fundação Cultural 
“Benedicto Siqueira e Sil-
va”, e da participação es-
pecial do professor de mú-
sica, Leonardo Ferracioli, 
que levou seus alunos da 
Camerata de Violão do 
Instituto Santo Antonio 
e do Projeto Guri para se 
apresentarem na escola.
     “Todas as escolas mu-
nicipais de Paraibuna 
participam desse projeto, 
que já acontece no muni-
cípio há sete anos. Só na 
escola Irmã Zoé são mais 
de 700 alunos envolvidos 
com as atividades”, expli-
ca a representante da OBA 
em Paraibuna, professora 
Adriana Lima.
     Segundo Adriana, “o 
projeto tem como objeti-
vo principal divulgar os 
conhecimentos de astro-
nomia, astronáutica e fo-
guetes a nível de Brasil, 
que são conteúdos sempre 
interessantes e que deixam 
as crianças muito entusias-
madas com esses estudos”, 
afirma.
     Em 2017, cerca de 800 
mil estudantes do País 
participaram da 20ª Olim-
píada Brasileira de Astro-
nomia e Astronáutica. A 

prova foi aplicada em 13 
mil escolas para alunos de 
todos os anos dos ensinos 
fundamental e médio. O 
exame da OBA possui 10 
questões de raciocínio ló-
gico ligadas à astronomia 
e astronáutica. Os partici-
pantes da competição ga-
nham um certificado.
     Os alunos mais bem 
classificados representam 
o País na Olimpíada Inter-
nacional de Astronomia e 
Astrofísica e na Olimpía-
da Latino-Americana de 
Astronomia e Astronáuti-
ca de 2018. Os estudantes 
destaques também concor-
rem a vagas na Jornada 
Espacial, em São José dos 
Campos, onde participam 
de um programa de imer-
são com especialistas na 
área espacial. 
OBA 
     Em 20 anos, a Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica já superou os 
8 milhões de participan-
tes. Em 2016, foram quase 
745 mil estudantes de 7,9 
mil escolas participantes 
e a colaboração de 64 mil 
professores. 
     Podem participar todos 
os estudantes dos níveis 
fundamental e médio do 
País, regularmente matri-
culados. Não há restrição 
quanto ao número mínimo 
ou máximo de alunos par-
ticipantes por escola. Se a 
escola onde o aluno estu-
da não estiver cadastrada 
para participar da OBA, o 
estudante interessado po-
derá recorrer a outra esco-
la cadastrada.
     A competição é coor-
denada por uma comissão 
formada por membros da 
Sociedade Astronômi-
ca Brasileira (SAB) e da 
Agência Espacial Brasilei-
ra (AEB).      Fonte: Portal 
Brasil, com informações 
do MCTIC e da OBA
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Parceria Prefeitura 
e UNITAU inicia

projeto de inclusão 
em escolas

municipais de 
Taubaté

Em uma parceria da Pre-
feitura de Taubaté e a Uni-
versidade de Taubaté, um 
grupo do curso de Pedago-
gia desenvolve o projeto 
“Ética e inclusão escolar” 
na EMEIF Emílio Amadei  
Beringhs, no bairro Mar-
lene Miranda. O projeto é 
realizado pelo convênio da 
administração municipal 
com a UNITAU por meio 
da Fundação Universitária 
de Taubaté (FUST). A in-
tenção é passar por todas 
as escolas de tempo inte-
gral na cidade.
Coordenado pela diretora 
do Departamento, Profa. 
Dra. Roseli Albino dos 
Santos, a atividade, inicia-
da há um mês, conta com a 
colaboração de estudantes 
da UNITAU. “É extrema-
mente importante, porque 
você une a teoria à prática. 
Elas vêm à escola, têm o 
contato com os alunos e 
ainda desenvolvem o pro-
jeto”, conta.
O tema é objeto de estudo 
da Profa. Roseli e ganhou 
mais destaque após ser 
tema da redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) deste ano, que 
abordou “Os desafios para 
a formação educacional de 
surdos no Brasil”. A alu-
na Michelle Sabrina Leite 
Apolinário está no segun-
do período de Pedagogia, 
tem 21 anos e é surda. No 
projeto, ela ensina os estu-
dantes a Língua brasileira 
de sinais (Libras). “Tive 
interesse no curso porque 
sempre quis ser profes-
sora e trazer essa questão 
da cultura surda, ensinar 
a língua de sinais para as 

crianças e também ensinar 
os intérpretes de língua 
de sinais para que haja 
inclusão, como está acon-
tecendo aqui”, conta a es-
tudante. A aluna diz que a 
Universidade tem feito di-
ferença com essa iniciati-
va. “A UNITAU tem feito 
um grande trabalho e isso 
tem sido muito relevante, 
as crianças precisam ter 
esse contato com a cultura 
surda. Os ouvintes têm um 
receio pela falta de conhe-
cimento da cultura surda, 
então temos um histórico 
no qual sofremos muito. 
Nós todos somos iguais, 
temos culturas diferen-
tes, mas somos iguais”, 
destaca. Os outros alunos 
do projeto também têm a 
oportunidade de aprender 
com a aluna. “Nós temos 
a disciplina de educação 
especial. Temos contato 
teórico e aprendemos na 
prática. A gente não sabia 
Libras e nós começamos a 
conviver com a Michelle 
e aprendemos com o tem-
po”, destaca Carolina Al-
ves Prado, aluna do segun-
do semestre de Pedagogia.
Mariane de Paula Pordeus 
lembra que é importan-
te trabalhar essa questão 
logo na infância. “Mesmo 
com o pouco tempo, os 
alunos nos cumprimen-
tam fazendo a linguagem 
de sinais, eles aprendem 
rápido. Acredito que seja 
importante conscientizar a 
nova geração. Isso é uma 
oportunidade incrível para 
descobrir algo novo e ter 
um olhar novo. Eles são 
muito interessados”, res-
salta.
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Taubaté ganha 
Centro de

Distúrbios da
Comunicação

Teatro Metrópole 
recebe Festival de 

Música Kaito

A partir da próxima terça-
feira, dia 28 de novembro, 
a população de Taubaté 
passa a contar com os ser-
viços do Cedic (Centro de 
Distúrbios da Comunica-
ção). A unidade vai funcio-
nar no endereço do antigo 
Fonem (Núcleo Especiali-
zado em Fonoaudiologia e 
Otorrinolaringologia).
Foram adquiridos novos 
equipamentos audiológi-
cos que permitirão aumen-
tar os atendimentos. Entre 
eles estão, por exemplo, 
um equipamento mais mo-
derno de emissões otoa-
cústicas que realiza entre 
outros, o teste da orelhinha 
em bebês, para a detecção 
precoce de perda auditiva, 
o que pode reduzir as di-
ficuldades no desenvolvi-
mento da linguagem das 
crianças. Outro avanço é 
o Bera (Potencial Evoca-
do do Tronco Encefálico), 
equipamento que vai per-
mitir a avaliação objetiva 
da audição, principalmen-
te de crianças pequenas e 
pacientes que apresentem 
limitações para respon-
der ao tradicional exame 
de audiometria (pacientes 

Neste domingo, dia 26 de 
novembro, às 16h o Teatro 
Metrópole recebe o Fes-
tival de Música Kaito. O 
Festival é composto por 79 
estudantes que colocarão 
em prática todo seu conhe-
cimento adquirido durante 
o ano, tocando sucessos da 
música brasileira e inter-
nacional. Também haverá 
a apresentação dos tradi-
cionais instrumentos japo-
neses Taiko e Shamisen.
Além da comemoração 
dos 25 anos da empre-
sa Kaito, também haverá 
o lançamento do CD do 
aluno Ronaldo Ávila, in-
tegrante da escola desde 
2006. Ronaldo destinará 
todo o valor arrecadado 
com a venda dos CDs para 
custear bolsas de estudo 
musical para jovens ta-

com autismo, deficit cog-
nitivo). Também passará 
a ser realizado no Cedic 
a avaliação de pacientes 
com o uso de aparelhos 
auditivos por meio de um 
sistema de audiometria de 
campo livre.
O espaço foi reformado e 
ampliado, com três novas 
salas de atendimento, am-
pliação da sala de espera, 
novo mobiliário, ar condi-
cionado em todas as salas 
e computadores, além de 
melhorias na rede elétrica 
e hidráulica. As instala-
ções também foram adap-
tadas para melhor aces-
sibilidade, com rampas e 
portas maiores, além de 
banheiro para deficientes.
Entre janeiro e agosto des-
te ano, o Fonem de Tauba-
té foi responsável por rea-
lizar 14.796 atendimentos. 
Com o Cedic a expectativa 
é que esta demanda seja 
ampliada.
Serviço
Inauguração do Cedic
Dia – 28 de novembro
Horário – 10h
Endereço – Avenida dos 
Bombeiros, 615, Jardim 
Mourisco

lentos de 13 a 18 anos de 
idade.
Os ingressos podem 
ser adquiridos anteci-
padamente no valor de 
R$20,00 ou no dia por 
R$ 30,00. Na compra de 
10 ingressos, é pago o  
valor promocional de 
R$15,00, além de ganhar 
1 DVD e fotos do festival. 
Crianças de até 7 anos não 
pagam.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3631-3656 ou 
pelo whatsapp (12) 98125-
0017.
Serviço
Festival de Música Kaito
Dia: 26 de novembro (do-
mingo)
Hora: 16h
Local: Teatro Metrópole
Endereço: Rua Duque de 
Caxias, 312, Centro
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Taubaté recebe 
campanha Fique 

Sabendo

O AMI (Ambulatório Mu-
nicipal de Infectologia) de 
Taubaté promove, entre o 
próximo sábado, dia 25 de 
novembro, e o dia 1º de 
dezembro a campanha Fi-
que Sabendo.
Durante esse período, a 
população receberá infor-
mações e orientação sobre 
educação e prevenção de 
ISTs/Aids , além de po-
der realizar testes rápidos 
para detecção do vírus. 
Também serão forneci-
dos preservativos. A ação 
acontece no AMI,  em 
36 unidades de saúde da 
Rede de Atenção Básica,-
Consultório na Rua, Creas 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social), Taubaté Shopping 
e na praça Dom Epami-
nondas.
No ano passado, a campa-
nha Fique Sabendo contou 
com a realização de 291 
testes rápidos e a distribui-
ção de cerca de 30 mil pre-
servativos.
Balanço da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
indica que, de janeiro até 
o dia 31 de outubro deste 
ano foram diagnosticados 
53 casos de HIV/Aids em 
Taubaté. Em todo o ano 
passado, foram 90 casos 
diagnosticados. Jovens he-
terossexuais do sexo mas-
culino entre 20 e 34 anos 
correspondem ao maior 
número de casos.
 AMI – O AMI (Ambu-
latório Municipal de In-
fectologia) é um serviço 
de referência para o aten-
dimento de HIV/AIDS 
e outras DSTs, além de 

Hanseníase, Tuberculose e 
Hepatites virais. Os servi-
ços ambulatoriais de saúde 
realizam ações de assistên-
cia, prevenção e tratamen-
to às pessoas portadoras 
do vírus HIV ou AIDS.
O objetivo destes ser-
viços é prestar um  
atendimento integral e de 
qualidade aos usuários, 
por meio de uma equipe 
de profissionais de saúde 
composta por médicos, 
psicólogos, enfermeiros, 
farmacêuticos, nutricio-
nistas, assistentes sociais, 
educadores e, atualmente, 
serviço odontológico, en-
tre outros.
Algumas das atividades 
principais são: atendimen-
tos às IST/Aids, cuidados 
de enfermagem, atendi-
mento psicológico, fisio-
terapêutico, ginecológico, 
pediátrico, odontológi-
co, terapia ocupacional, 
orientações farmacêuticas, 
controle e distribuição de 
TARV (antirretrovirais), 
realização de exames de 
monitoramento, distri-
buição de insumos de 
prevenção (preservativos 
masculino/feminino e gel 
lubrificante).
O AMI está situado à rua 
Vicente da Costa Braga, 
51,  Centro (próximo ao 
Cardiocentro).
Cronograma de Ações
25/11 – Praça Dom Epa-
minondas – 8h às 12h
28/11 – Creas – 9h às 12h
30/11 – Taubaté Shopping 
– 14h às 21h
01/12 – Caps AD – Con-
sultório na rua – 9h às 
11h30 / 14h às 16h30
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Projeto “Bairro
Iluminado” zera
demandas de

iluminação elétrica 
em cinco bairros 

de Ilhabela

A primeira edição do pro-
jeto “Bairro Iluminado” 
atingiu o objetivo e zerou 
as demandas e pendências 
de iluminação elétrica nos 
bairros Água Branca, Co-
caia, Costa Bela, Green 
Park e Reino, em Ilhabela. 
A ação foi realizada pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos nos dias 
16 e 17 deste mês.
Ao todo, 36 postes de ilu-
minação passaram por re-
paros. Houve substituição 
de 21 lâmpadas vapor de 
sódio de 70w, uma lâmpa-
da vapor de sódio de 100w; 
duas bases para relé; 15 
relés fotoelétricos e qua-
tro soquetes de porcelana 
E27.  Os bairros Cocaia 
e Costa Bela possuíam 
maior demanda, sendo 17 
unidades atendidas. Já na 
Água Branca foram 13, e 
seis nos bairros do Green 
Park e Reino. Os próximos 
bairros beneficiados serão 
Itaguaçu, Itaquanduba e 
Perequê, já nos dias 23 e 
24. Gradativamente, após 
mapeamentos noturnos, 
as demais localidades do 
município também se-

rão atendidas. O secretá-
rio de Serviços Urbanos, 
Thiago Souza, ressaltou 
o trabalho dos funcioná-
rios realizado em horário  
estendido. “As equipes fi-
caram de plantão nos bair-
ros e, aos poucos, foram 
solucionando os proble-
mas detectados. Estamos 
felizes pelo resultado, pois 
zeramos em dois dias de 
projeto as demandas des-
tes cinco bairros e agora 
partiremos para outros três 
ainda nesta semana”, afir-
mou.
Márcio Tenório, prefeito 
de Ilhabela, finaliza dizen-
do que “a administração 
segue trabalhando a pro-
posta de levar infraestrutu-
ra aos bairros e que, cada 
vez mais, as equipes estão 
trabalhando visando pro-
porcionar segurança aos 
cidadãos”. Os telefones 
para contato com a Secre-
taria de Serviços Urbanos 
são: (12) 3895-8638 / (12) 
3895-8290 / (12) 3895-
8648 ou diretamente na 
sede, que fica na rua Rio 
Grande do Sul, nº 2, na 
Barra Velha.
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AVISO DE ANULAÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA COMER-
CIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a ANULAÇÃO do ato 
de classificação da proposta comercial da participante NOEMIA SILVA DOS 
SANTOS DE ASSIS ME, participante do Pregão Presencial N° 065/2017. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Lousas Escolares, haja vista 
que a mesma não apresentou sua proposta de acordo com o estabeleci-
do no instrumento convocatório, ficando convocados os licitantes rema-
nescentes para a realização de negociação de preços que se dará no dia 
01/12/2017 às 09:00 horas, local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 074/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição de Caminhas Empilháveis. Data da realização: 
07/12/2017 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°065/2017 – No dia 24 de 
novembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº065/2017, referente 
aos itens de número 01, 02, 05, 06, 07 e 08 do pregão em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Lousas, às 
empresas: L. S. AGUIAR MOVEIS EPP, com valor total de R$54.600,00; 
CT ARAÚJO MÓVEIS ME, com valor total de R$32.550,00; GMC ATA-
CADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP, com valor total de 
R$33.425,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 209, Termo nº 6686
Faço saber que pretendem se casar EDGAR LUIZ BARBOSA e MARIA JOSÉ 
CAMARGOS RODRIGUES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 5 de fevereiro de 1980, de profissão técnico de 
automação, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Caxambu, 
nº 239, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de JOSÉ LUIZ BARBOSA, de 59 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 22 de março de 1958 e de ANA 
EMILIA BARBOSA, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 24 
de outubro de 1960, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é 
natural de Capelinha - MG, nascida em 5 de abril de 1989, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de JOSÉ GUADALUPE RODRIGUES COSTA, de 59 anos, natural de Ca-
pelinha/MG, nascido na data de 12 de dezembro de 1957, residente e domicilia-
do em Capelinha/MG e de ELZITA APARECIDA CAMARGOS RODRIGUES, 
de 50 anos, natural de Capelinha/MG, nascida na data de 25 de junho de 1967, 
residente e domiciliada Capelinha/MG. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Mecânico  de  motor  a  diesel (para pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficiencia)
Auxiliar  de  limpeza (para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
auxiliar de enfermagem
Auxiliar de limpeza
chefe de cozinha
Chefe  Departamento  Pessoal
controlador  de  entrada  e saida
copeiro
comprador
cozinheiro industrial
garçom
Instalador de alarmes
nutricionista
supervisor administrativo
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Prefeitura de Caçapava realiza entrega
de certificados do curso “Cultura

tradição medicinal com ervas”
No próximo sábado (25) 
ocorre o encerramento e 
a entrega dos certificados 
para os participantes do 
curso “Cultura tradição 
medicinal com ervas”, no 
Centro de Educação Am-
biental Parque Ecológico 
da Moçota, a partir das 9h.
A cerimônia acontecerá 
no quiosque do parque, na 
ocasião também será mi-
nistrada palestra “Plantas 
medicinais e fitoterapia 
como opção terapêutica” 

com o médico especialista 
em fitoterapia Dr. Rafael 
Martuscelli Berger.
O curso “Cultura tradi-
ção medicinal com ervas” 
foi desenvolvido duran-
te o ano em três turmas e 
disponibilizou o total de 
90 vagas. Os participan-
tes tiveram oportunidade 
de aprender a identifi-
car as espécies, origens, 
principais indicações e as 
diversas formas de apro-
veitamento. Pomadas, re-

médios e até tinturas fo-
ram ensinados no curso. 
O objetivo foi promover 
a Educação Ambiental e 
o acesso seguro às plantas 
medicinais, estimulando a 
cultura e preservação das 
espécies de forma susten-
tável. O evento é gratuito 
e destinado ao público em 
geral. Realização da Pre-
feitura de Caçapava, por 
meio do Centro de Edu-
cação Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota.


