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A GAzetA dos Municípios

Projeto “Turma do Sítio 
em Defesa do ECA” é 

realizado na 65ª Semana
Monteiro Lobato

Projeto Alyssa e a
Magia da Leitura

visita escola municipal 
de Taubaté

Secretaria de Esportes 
de Taubaté apoia evento 

de xadrez estudantil

Começam as obras do 
Terminal Rodoviário de 

Taubaté

O Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil 
(PETI) da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social de Taubaté, 
participou da 65ª Semana 
Monteiro Lobato, de 18 a 
23 de abril, com o projeto 
“Turma do Sítio em Defesa 
do ECA”.
Durante os sete dias mais 
de 1050 crianças foram 
atendidas em atividades 
culturais, literárias e lúdi-
cas como: apresentação da 
Orquestra Jovem Fundação 
Dom Couto; brincadeiras 
tradicionais relacionadas 
aos direitos das crianças 
e adolescentes, tais como: 
pião, bolinha de gude, ca-

O Projeto Alyssa e a Ma-
gia da Leitura estará em 
Taubaté, na próxima quar-
ta-feira, dia 26 de abril, às 
14h na EMEF Dom Pereira 
de Barros, no bairro Bela 
Vista.
Alyssa é uma menina de 09 
anos que, apesar da pouca 
idade, é uma leitora voraz. 

Alunos de escolas pú-
blicas e privadas de 
Taubaté e região podem  
se inscrever gratuitamen-
te na 2ª Etapa do Circui-
to Sesc de Xadez Esco-
lar. O evento acontece 

Nesta segunda-feira, dia 24 
de abril, foram iniciadas 
as obras para substituição 
da cobertura do Terminal 
Rodoviário Intermunici-
pal (Rodoviária Nova) de 
Taubaté.
Serão investidos R$ 
5.336.068,23 e a empresa 
Repecol Construções Me-
tálicas LTDA terá 10 meses 
para execução da obra que 
será realizada por etapas, 

ça-palavras, palavra-cruza-
da, amarelinha, passa anel, 
pula corda, queimada, rabo 
de cavalo, pula mula, gin-
cana de desenhos relacio-
nando os personagens de 
Monteiro Lobato e o ECA, 
gincana de redação sobre 
o ECA, perna de pau, en-
tre outras. Também foram 
distribuídos materiais de 
divulgação sobre os pro-
gramas e equipamentos en-
volvidos.
Amparado pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, o projeto 
busca assegurar os direitos 
de crianças e adolescentes, 
e reforçar o combate às si-

Seu entusiasmo pela lite-
ratura infanto-juvenil fez 
com que a pequena produ-
zisse vídeos, disponibili-
zados na internet, em que 
comenta os livros que lê. 
Seu objetivo é estimular a 
leitura incentivando outras 
crianças há dividirem seu 
tempo entre os meios ele-

no dia 29 de abril (sába-
do), a partir das 9h30 no 
Sesc Taubaté e conta com  
o apoio da  
Secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura Muni-
cipal de Taubaté.

já que os 11 permissio-
nários (lanchonetes) e as  
6 empresas de ônibus que 
atuam no local serão rema-
nejados no próprio espaço, 
sem interromper o serviço.
A obra terá início nas pla-
taformas e segue para a 
frente. As telhas de con-
creto serão substituídas 
por telhas metálicas ter-
moacústicas. Ao todo são 
7 vãos que hoje suportam 

tuações de trabalho infantil 
no município.
Essa ação fez parte das 
diversas intervenções ar-
ticuladas pelo PETI em 
conjunto com o Núcleo 
da Criança e do Adoles-
cente – NUCA, Projeto 
Recrear, CRAS (Centro 
de Referência de Assis-
tência Social), CREAS  
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social), CMDCA (Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te), Fundação Dom Couto, 
Conselhos Tutelares e de-
mais Secretarias e Depar-
tamentos da Prefeitura de 
Taubaté.

trônicos e a grande diversi-
dade literária destinada às 
crianças e jovens.
Em Taubaté,  Alyssa irá 
apresentar o livro O museu 
da Emília a cerca de 130 
alunos, de 6 a 11 anos, que 
estudam  e são assistidos 
em período integral na rede 
municipal de ensino.

A expectativa é de que 
80 enxadristas com-
pareçam ao evento e  
estes serão divididos nas 
categorias sub 10, 12, 14 
e adultos e em subcatego-
rias, masculino e feminino.

480 toneladas. Após a 
substituição o peso será 
reduzido para aproxima-
damente 35 toneladas.  
Faz parte do planejamen-
to a instalação de lâm-
padas de LED para me-
lhoria na iluminação da  
Rodoviária.
A empresa começou a obra 
com a retirada dos domos 
(parte translúcida do telha-
do) e das eletrocalhas.
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um grande feli-
no, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada nas Américas. É 
o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão e o maior do Hemisfério 
Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, membro da família dos felídeos é 
encontrada nas regiões quentes e temperadas do continente americano, desde o sul 
dos Estados Unidos até o norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os 
vocábulos “jaguar” e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jagua-
retê”. Este felino manchado mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora 
seja geralmente maior e mais resistente. As características do seu comportamento 
e habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a densa 
floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos abertos. Está 
quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As ameaças incluem a 
perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comércio internacional de onças 
ou de suas partes esteja proibida, o felino ainda é freqüentemente morto por seres 
humanos, particularmente em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem 
sido largamente extinto nos Estados Unidos desde o início do século vinte. A onça 
faz parte da mitologia de diversas culturas indígenas americanas, incluindo a dos 
maias, astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como ani-
mal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto: 
- Legal tia! Agora vamos sair correndo...
***
O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto o carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está ouvindo atentos ao pastor no rádio: Irmãos se alguém tiver 
algum problema de saúde, ponha a mão no lugar do corpo que está doente e eu 
rezarei agora para a sua cura.
O velhinho mais do que depressa põe as mãos nas virilhas e a velha vendo aquilo, 
exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não ressusci-
tar os mortos...

Mensagens 

Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Peque-
nos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. 
O que parece fora do alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo 
amanhã ao anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento 
intenso e apaixonado que você dedica a esse objetivo, um pouquinho mais você 
se aproxima dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo 
de novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 
construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exa-
to momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando 
puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como for, continue. O impor-
tante é não parar.
***
Isso também passa

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO 
TAMBÉM PASSA! E perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era 
para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pudesse se 
lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum 
motivo, mas essa placa era para lembra-o que quando estivesse feliz, que não dei-
xasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos 
difíceis viriam de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! 
Momentos os quais temos que passar, sendo bom ou não, para o nosso próprio 
aprendizado. Por algum motivo: Nunca se esqueça do mais importante: NADA É 
POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 26/04/2017
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.

Mais de 5 mil itens comercializados 
irregularmente são apreendidos

durante o feriado

Em Caraguatatuba, mais 
de cinco mil itens comer-
cializados irregularmente 
durante o feriado prolon-
gado foram apreendidos 
pela equipe de fiscaliza-
ção. A ação foi de quarta-
feira (19/04) até domingo 
(23/04) e os ambulantes ir-
regulares são oriundos das 
cidades Bragança Paulista, 
Valinhos, Jacareí, São José 
dos Campos e São Paulo.
Os locais fiscalizados fo-
ram as praias, a Rodovia 
Rio-Santos (na região da 
Massaguaçú) e a Praça 
da Cultura, região central 
da cidade, onde foram re-
alizados shows todas as 
noites. Das mercadorias 
apreendidas, a maior parte 
era de bebidas alcoólicas 
(latas de cerveja e garra-
fas de bebidas destiladas), 
refrigerantes, água, frutas, 
verduras e legumes.

A coordenadora da Fisca-
lização do Comércio, Ma-
ria Amélia do Carmo San-
tos, conta que durante esse 
feriado, a apreensão foi 
tão grande que a Secreta-
ria de Urbanismo precisou 
dar apoio, emprestando 
um carro para transportar 
os produtos que e estavam 
sendo comercializados ir-
regularmente. “Aliás, foi 
devido ao trabalho em 
parceria com o Urbanismo 
que pudemos fazer uma 
apreensão maior de pro-
dutos irregulares” explica 
ela.
De acordo com a Fiscali-
zação do Comércio, para 
reaver o material apreen-
dido, os infratores têm que 
pagar uma multa de 200 
VRM’s (Valor de Referên-
cia do Município/ 1 VRM 
= R$ 3,29), equivalente 
a R$ 658, mais a taxa de 

apreensão de R$ 98,50 
para cada unidade apreen-
dida. O prazo para recorrer 
da penalidade é de 10 dias.
O material perecível apre-
endido já foi encaminha-
do para o Fundo Social 
de Solidariedade. Os pro-
dutos como frutas foram 
doados para entidades as-
sistenciais.  As bebidas e 
alimentos perecíveis apre-
endidos são inutilizados.
O setor de Fiscalização do 
Comércio da Secretaria da 
Fazenda está localizado na 
Rua Luiz Passos Júnior, 
50 – Centro. As denúncias 
podem ser feitas nos te-
lefones (12) 3897-8127 e 
3897-8118. O horário de 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30. Os tele-
fones de plantão nos finais 
de semana e feriados são 
(12) 7813-8906 e 7813-
8894.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 136, Termo nº 6540
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL BARROS DE MIRANDA e DE-
NISE FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 15 de novembro de 1985, de profissão 
pontiador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço 
da contraente, filho de ADALBERTO ROSSI DE MIRANDA, de 54 anos, nas-
cido na data de 4 de agosto de 1962, residente e domiciliado em Tremembé/SP, 
natural de Taubaté/SP e de SILVIA APARECIDA DE BARROS MIRANDA, de 
52 anos, nascida na data de 9 de dezembro de 1964, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Redenção da Serra/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, 
nascida em 19 de maio de 1984, de profissão autônoma, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada Rua Taubaté, nº 250, Parque Nossa Senhora da Glória, 
nesta cidade, filha de CLODOALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, falecido em 
Tremembé/SP na data de 21 de maio de 2012 e de MARCIA FERNANDES DE 
OLIVEIRA RIBEIRO, de 63 anos, nascida na data de 3 de agosto de 1953, re-
sidente e domiciliada Tremembé/SP, natural de São Paulo/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 136, Termo nº 6541
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO HOFFMANN GIANNICO e 
JÉSSICA BUENO DE CARVALHO, 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 25 de dezembro de 1987, de profissão técnico em 
eletrônica, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Alameda das Pratas, 
nº 185, Eldorado, nesta cidade, filho de ERNANI COUTO GIANNICO, de 49 
anos, nascido na data de 28 de junho de 1967, residente e domiciliado em Tre-
membé/SP, natural de Canoas/RS e de SAMARIS HOFFMANN DE ALMEIDA 
GIANNICO, de 47 anos, nascida na data de 10 de janeiro de 1970, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Curitiba/PR. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 11 de fevereiro de 1991, de profissão técnica em química, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de ONÉSIMO DE CARVALHO, de 61 anos, nascido na data de 15 de ju-
lho de 1955, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Formiga/MG 
e de ELIZABETH BUENO DE CARVALHO, de 59 anos, nascida na data de 
20 de novembro de 1957, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Florestópolis/PR. 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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
(PARA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA)
AUXILIAR DE COZINHA 
(PARA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA)
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(PARA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA)
BORDADEIRA
AUXILIAR DE MECÂNICO DE 
MOTOCICLETA
MENSAGEIRO (PARA ONG)

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: SEGUNDA A SEXTA-
FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse 
em cadastrar vagas abertas  entrar 
em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com
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CRAS oferece oficinas de 
teatro para crianças e

adolescentes de Cunha

São Luiz receberá IV
Festival Internacional de 

Teatro de Sombras

O Centro de Referen-
cia da Assistência Social 
(CRAS) está oferecen-
do oficina de Teatro para 
crianças e adolescentes a 
partir de 8 anos.

O IV FIS – Festival In-
ternacional de Teatro de 
Sombras é um evento úni-
co deste gênero teatral do 
continente Americano. 
Oferece espetáculos de te-
atro de sombras gratuitos 

O objetivo das oficinas 
é desenvolver potencia-
lidades de expressão e 
comunicação, através da 
linguagem cênica, além 
de trabalhar as questões 

para a população da região 
do Vale do Paraíba, próxi-
mo a cidade de São Paulo, 
com ampliação da capi-
laridade geográfica que 
inclua a zona rural na cir-
culação dos espetáculos e 

do universo das crianças e 
dos adolescentes, em que 
vivenciam e conseguem 
através das técnicas criar e 
elaborar o seu próprio pro-
cesso de crescimento.
A oficina de teatro faz 
parte do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculo (SCFV ), que é 
um importante instrumen-
to no convívio e inclusão 
social das crianças e ado-
lescentes assistidos pelo 
CRAS.
As oficinas acontecem no 
CRAS, todas as segunda-
feiras e terças-feiras .
Mais Informações: (12) 
3111 3247

oficinas. Tendo como foco 
a formação de público, fo-
mento deste gênero teatral, 
compartilhamento da pes-
quisa nesta área através 
de seminário, intercâmbio 
entre os artistas nacionais 
e internacionais e capa-
citação de novos artistas 
através de cursos e ofici-
nas. O ambiente caloroso e 
aconchegante de amizade 
e troca de experiências que 
consolidamos nas ultimas 
edições incluí como parte 
da programação a perma-
nência dos artistas durante 
todo o evento na cidade, 
programação de bate pa-
pos após as apresentações, 
mesas de compartilhamen-
to e Workshops.

Apae de Ilhabela promove 
jantar beneficente no mês 

das mães com o chef Tonhão 
e banda Pop Music

Atletas já podem se inscrever 
para 20ª Edição do Circuito 
Ubatuba de Águas Abertas

No dia 4 de maio, a partir 
das 20h, a Apae de Ilhabela 
fará um jantar beneficente 
e a renda do evento terá 
como destino a construção 
do jardim sensorial e da 
horta. Os pratos serão pre-
parados pelo chef Tonhão e 
a animação ficará por conta 
da banda Pop Music, todos 
voluntários na ação.
Por ocasião do evento, o 
chef Tonhão organizou um 
cardápio especial no esti-
lo “Finger Food”, que são 
pratos deliciosos servidos 
em pequenas porções, sem 
que seja necessário sentar-
se à mesa e usar pratos e 
talheres. No menu estão: 
como entradas Jufiene de 
legumes ao azeite de oliva 
trufado e espetinho caprese 
ao pesto de rúcula; e como 

Cerca de 550 nadadores 
são esperados para dis-
putar a primeira etapa do  
Circuito Ubatuba de Águas 
Abertas, que acontece no 
dia 7 de maio.  A prova, 
uma realização da secreta-
ria municipal de Esportes 
e Lazer, reúne os melhores 
nadadores da região e, tam-
bém, vem se expandindo 
com a participação de na-
dadores da capital, Grande 
São Paulo, região de Cam-
pinas, Bragança Paulista e 
Rio de Janeiro.
Para os que desejam parti-
cipar, é possível efetuar a 
inscrição acessando o site 
www.chiptiming.com.br 
. O valor varia de acordo 
com a modalidade: as pro-
vas de 1.000m e 3.000m 
têm uma taxa no valor de 
R$ 50,00 por atleta em 
cada etapa e, as provas 
de 250m e 500m, custam 

pratos principais risoto de 
frutos do mar à mediter-
rânea e penne tricolor a 
demiglace, além de cubos 
de filet mignon e um prato 
surpresa; e, para a sobre-
mesa, pot au chocolate e 
mousse de limão.
Para animar e deixar o am-
biente em clima de festa, a 
banda Pop Music preparou 
um repertório musical di-
versificado e eclético.
Os convites já estão à ven-
da na nova sede da Apae, 
na Rua Antônio Carlos 
Ayres da Fé, 472, Barra Ve-
lha, o valor é de R$50,00 
(cinquenta reais) e podem 
ser adquiridos até o dia 3 
de maio, às 17:30. As bebi-
das serão vendidas a parte. 
No dia do evento é indis-
pensável a apresentação do 

R$30,00 S) por atleta em 
cada etapa. Não será possí-
vel se inscrever no dia da 
competição.
São inúmeras as catego-
rias, que permitem a par-
ticipação de atletas a par-
tir de sete anos, chegando 
a receber atletas com 70 
anos, oferecendo a opção 
de formação de novos atle-
tas e a manutenção da ati-
vidade física e competitiva 
para os veteranos.
Premiação
Todo atleta que completar 
a prova e estiver devida-
mente inscrito receberá 
medalha de participação. 
Os três  primeiros atletas 
de cada categoria recebe-
rão premiação distintas. Os  
cinco  primeiros colocados 
geral da prova de 3000 me-
tros, masculino e feminino, 
receberão premiação es-
pecial. Além disso, como 

convite.
Jardim Sensorial
O jardim sensorial é um 
ambiente estimulador que 
proporciona diversas sen-
sações e permite a busca 
de novas experiências, in-
centivando o uso das mãos, 
pés e procurando explorar, 
através de plantas, seus 
cheiros, cores e texturas 
presentes no ambiente, 
promovendo interação 
com o meio em que vivem.
O jardim beneficia-
rá alunos de todas as 
idades que possuem  
deficiência, visual; audi-
tiva ou tátil; déficit cogni-
tivo; deficientes motores 
com alterações de marcha, 
equilíbrio e propriocepção; 
autismo e deficiência múl-
tipla.

uma forma de valorizar o 
atleta local, o primeiro e 
a primeira atleta inscritos 
por Ubatuba que comple-
tarem a prova de 3000m 
serão premiados com o 
Troféu “Delmar Soares 
Correa”(masculino) e o 
troféu “Cidade de Ubatu-
ba” (feminino).
Estrutura
A competição conta com 
apoio do Corpo de Bom-
beiros, além de salva-vidas 
que acompanham os nada-
dores com pranchas de sur-
fe em todo o percurso, bar-
cos de apoio e ambulância. 
A equipe conta, ainda, com 
cronometristas, classifica-
dores, equipe de apoio e 
sonorização, com locução 
durante todo o evento. Ao 
final de cada prova, os atle-
tas são recepcionados com 
mesa de frutas e água mi-
neral.

ACIT lança promoção TaubateAMO - “Super Compras Dia das Mães”
A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) traz a promoção 
“Super Compras Dia das 
Mães”, dentro da campa-
nha TaubateAMO, em ho-
menagem a data comemo-
rada no segundo domingo 
do mês de maio.
Conhecida pelo comércio 
como segundo natal, a data 
em que se comemora a ho-
menagem à figura materna 
é considerada o segundo 
melhor período de vendas 

no mercado. Os lojistas 
estão animados e esperam 
um comportamento mais 
otimista do consumidor 
em relação ano anterior.
Com novidade na premia-
ção, esse ano a ACIT traz 
o consumidor em dois mo-
mentos para consumo no 
comércio local. O primei-
ro na realização de suas 
compras e o segundo com 
a premiação da campanha 
TaubateAMO 2017, que 
irá distribuir cartões pre-

sentes de diversos valores, 
que poderão ser trocados 
exclusivamente nas em-
presas participantes do 
fundo promocional.
Serão sorteados 3 consu-
midores, que irão ganhar 
cartões presentes no va-
lor de R$ 1 mil cada, que 
poderão ser trocados em 
diversas lojas, sempre res-
peitando o valor mínimo. 
Por exemplo, o consumi-
dor que ganhar um cartão 
presente no valor de R$ 1 

mil poderá usar uma parte 
em lojas de roupas e cal-
çados, outra em salão de 
beleza, loja de utensilio 
e manutenção veicular, e 
assim por diante. O valor 
total não precisa ser todo 
usado em apenas um esta-
belecimento, e sim, poderá 
ser usado em vários locais 
para diferentes aquisições.
Nas campanhas da ACIT 
os vendedores registra-
dos nos cupons também 
ganham e serão contem-

plados com cartão de R$ 
200,00 cada. Para concor-
rer, o consumidor recebe 
um cupom a cada R$ 50 
em compras realizadas 
nas empresas participantes 
do fundo promocional. As 
lojas participantes sempre 
serão indicadas com mate-
rial promocional da cam-
panha. O sorteio acontece 
dia 31 de maio (quarta-fei-
ra) às 17h na sede da ACIT 
e é aberto à todos que qui-
serem acompanhar.

Com essa ideia a ACIT 
busca movimentar o co-
mércio e prestação de ser-
viço local fazendo com 
a economia circule pelo 
município e que as promo-
ções tenham sempre mais 
de um ganhador. Os asso-
ciados que ainda não es-
tão participando do fundo 
promocional podem fazer 
sua adesão diretamente na 
ACIT. Maiores informa-
ções pelo telefone (12) 
2125-8225.
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Taubaté promove
2ª etapa de vacinação 

contra a gripe

Pinda abre chamada 
pública para agricultura 

familiar compor
merenda escolar

Feriado em Taubaté mantém 
serviços básicos Encontro reúne artesãos de 

Moreira César

A partir desta semana co-
meça em Taubaté a segun-
da etapa da 19ª Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza. Desta 
vez a campanha vai abran-
ger as gestantes, puérperas 
(mulheres que deram à luz 
recentemente) e crianças, 
além de indígenas.
A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté também 
programou para a próxima 
semana o início da vaci-
nação em comunidades da 
zona rural atendidas por 
equipes de ESF (Estratégia 
de Saúde da Família). Nos 
dias 26 e 27 de abril serão 
atendidas as comunidades 
de Santa Luzia e Pedra 
Negra. Pacientes idosos, 
acamados e com o encami-
nhamento de receitas serão 
atendidos pela equipe do 
Qualist.
O cronograma de vacina-
ção em Taubaté tem sequ-
ência no dia 2 de maio, com 
o atendimento das pessoas 
portadoras de doenças crô-
nicas. Professores devem 

Pindamonhangaba abriu 
a Chamada Pública nº 
01/2017, para a aquisição 
de hortifruti da agricultura 
familiar e do empreende-
dor familiar rural. A ação 
atende o Programa Nacio-
nal de Alimentação Es-
colar (Pnae) e é realizada 
anualmente para compor o 
cardápio da merenda ofe-
recida pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura às 
unidades escolares munici-
pais e estaduais.  
A aquisição de produtos da 
agricultura familiar é esta-
belecida pela Lei 11.947, 
de 2009, e ela exige que 
no mínimo 30% do valor 
repassado aos municípios 
pelo FNDE – Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to da Educação seja utiliza-

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que não haverá ex-
pediente no dia 01 de maio, 
em razão do Feriado Dia do 
Trabalho. A coleta de lixo 
será normal. Já os PEVs 
(Pontos de Entrega Volun-
tária) não terão expedien-
te na segunda mais terça 
funcionarão normalmente 
das 7h às 13h. Os serviços 
essenciais à população não 

Na ultima semana, vários 
artesãos de Moreira César 
se reuniram no Céu das Ar-
tes, no bairro Vale das Acá-
cias, para alinhar as ações 
da “1ª Feira Arteencanto” 
que acontecerá no distrito. 
O evento tem por finalida-
de promover as atividades 

receber as doses da vacina 
a partir do dia 8 de maio. O 
Dia D da campanha de va-
cinação ficou definido para 
13 de maio. A campanha 
está prevista para terminar 
em 26 de maio.
A expectativa é que sejam 
aplicadas em Taubaté um 
total de 83.152 doses da va-
cina. Confira abaixo a rela-
ção dos grupos prioritários. 
Taubaté atingiu 101,95% 
de cobertura vacinal de seu 
público-alvo na campanha 
do ano passado.
As vacinas estão dispo-
níveis nas UBS (Unidade 
Básica de Saúde) Mais In-
dependência, Fazendinha, 
Aeroporto, Gurilândia e 
no Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico) do Mourisco. A 
vacinação nestes postos 
ocorre das 8h às 15h30, de 
segunda a sexta-feira.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.

do na compra de alimentos 
fornecidos pelo empreen-
dedor familiar rural ou pe-
las cooperativas e associa-
ções formadas por famílias 
rurais.
A lei estabelece que a aqui-
sição pode ser feita por 
meio de Chamada Pública, 
assim, não é necessário o 
procedimento da licita-
ção, determinada pela Lei 
8.666/93. Para participar, 
os agricultores indepen-
dentes, cooperativas e 
associações do ramo, de 
produção convencional ou 
orgânica, deverão apresen-
tar a documentação para 
habilitação e Projeto de 
Venda às 9 horas, do dia 28 
de abril de 2017, com aber-
tura dos envelopes para às 
9h30, na Prefeitura Muni-

serão interrompidos:
* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação de 

e a arte desses profissio-
nais.
Organizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
o encontro é uma parceria 
entre o Departamento de 
Turismo, a Coordenadoria 
de Eventos e o Fundo So-
cial de Solidariedade.

Serviço
19ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza
Data: de 18 de abril a 26 de 
maio
Unidades de Saúde
UBS Mais  Independência: 
avenida Independência, 
1.640, Independência
UBS Mais Fazendinha: rua 
Armando de Moura, 50, 
Parque Três Marias
UBS Mais Aeroporto: rua 
Dinorah Pereira Ramos, nº 
363, Parque Aeroporto
UBS Mais Gurilândia: Rua 
Tico-Tico, nº 61, Gurilân-
dia
Pamo Mourisco: Rua Fran-
cisco Escobar, s/n, Jardim 
Mourisco
Grupos prioritários – 
83.152 pessoas
Crianças – 15.294
Trabalhadores da Saúde – 
7.431
Gestantes – 2.829
Puérperas – 466
Idosos com mais de 60 
anos – 29.091
Pacientes com doenças 
crônicas – 28.041

cipal junto ao Departamen-
to de Licitações e Contra-
tos Administrativos.
O edital completo, com 
todas as fichas e documen-
tações exigidas, está no 
site oficial da Prefeitura, 
o www.pindamonhangaba.
sp.gov.br (botão Licitações 
/ Chamamento Público).  
O Departamento de Agri-
cultura da Prefeitura está 
a disposição para orien-
tações, principalmente a 
respeito do DAP (Declara-
ção de Aptidão do Pronaf - 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar), imprescindível 
para a participação e, caso 
o interessado não tenha, 
poderá obter informações 
sobre como providenci-
á-lo.  

Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência Es-
pecializado para Popula-
ção em Situação de
Rua (Centro POP) das 8h 
às 20h (de domingo a do-
mingo);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Mercado Municipal – dia 
21 (sexta-feira) das 7h às 
13h, dia 22
(sábado) das 7h às 14h e 
dia 23 (domingo) das 7 às 
13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h)

Uma edição da feira Ar-
teencanto já aconteceu no 
início de abril, no Sho-
pping Pátio Pinda e, de 
acordo com a organização, 
foi sucesso de público. 
Em Moreira César, a feira 
ocorrerá nos dias 28 e 29 
de abril, das 17 às 22h e no 
dia 30 de abril, das 14 às 
22h, na praça do Cisas. 
Além dos artesãos, parti-
ciparam da reunião a di-
retora de Turismo, Ana 
Lúcia Gomes Araújo, o 
coordenador de Eventos  
da Prefeitura, Ricardo Flo-
res e, representando o Fun-
do Social de Solidariedade, 
a voluntária Letícia Fujar-
ra.

Onde fazer testes rápidos de HIV, Sífilis
e Hepatites B e C? em Tremembé

Abaixo, locais onde são realizados os testes rápidos:
– Centro de Saúde- Praça da Republica, 361- Centro- 3607-1000
– ESF 1- Rua Cachoeira Paulista, 81- Pq Nossa Sra da Gloria- 3672-3442
– ESF 2- Rua Seis nº 673- Jdim Maracaibo- 3674-0208
– ESF 3- Rua Quiririm, nº 110- Pq Nossa Sra da Gloria- 3674-2660
– ESF 4- Rua Dr Hypolito Jose Ribeiro, 243- Benvirá- 3674-1631
– ESF 5- Rua Padre Carlos Henrique Fusão, 305- Guedes- 3672-2195
– SAE –  Praça da Republica, 361- Centro- 3607-1000 ramal 1052


