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

ANO XXVIII 30 DE NOVEMBRO DE 2017 EDIÇÃO 2111   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

“Cinema no Museu” 
leva filme de Mazzaropi 

para Quiririm

Prefeitura de Taubaté 
entrega reforma do

teatro da EMEIF Emílio 
Amadei BeringhsOficinas culturais são 

realizadas em
São Bento

Sabesp pede economia 
de água em Taubaté e 

Tremembé

Neste sábado, dia 2 de 
dezembro, às 14h, o Mu-
seu da Imigração Italiana 
de Quiririm exibe o filme  
“O Corintiano”, de Amá-
cio Mazzaropi , dentro do 
projeto “Cinema no Mu-
seu: A arte cinematográfi-
ca no espaço público”.  A 
entrada é franca e esta será 
a última edição da mostra, 

A Prefeitura de Taubaté 
assina na próxima sexta-
feira, dia 1 de dezembro, 
em Brasília, o contrato de 
financiamento de US$ 60 
milhões com a Coopera-
ção Andina de Fomento 
(CAF). O contrato será 
assinado às 15h30 pelo 
prefeito Ortiz Junior, pelo 
diretor-representante do 
CAF no Brasil, Victor 
Rico Frontaura, e pela re-
presentante da Procurado-
ria Geral da Fazenda Na-
cional, Suely Dib.
A assinatura ocorre após 
a publicação na edição da 
última segunda-feira do 
Diário Oficial da União 
da concessão de garantias 
para o financiamento. A 
autorização por parte do 

Nos dias 24 e 25 de no-
vembro, sexta-feira e 
sábado, a Ocupação 
de Arte e Literatura –  
Casarão Pintora Ade-
laide recebeu duas  
oficinas gratuitas da 
Poiesis – Oficinas Cul-
turais em parceria com 
a Diretoria de Cultu-
ra e Eventos, que foram  
ministradas pela cientista 

Furto de equipamentos 
elétricos impede a capta-
ção de água no rio Paraíba 
do Sul.
Um furto de cabos e equi-
pamentos elétricos uti-
lizados na captação de 
água no rio Paraíba do 
Sul está prejudicando o 
abastecimento das cidades 
de Taubaté e Tremembé,  
no Vale do Paraíba. O fur-
to impede que a água do 
rio seja bombeada para a 
estação de tratamento e 
depois encaminhada para 
os imóveis. A companhia 
trabalha no local para fa-
zer as substituições neces-
sárias e retomar a captação 
da água.
Por esse motivo, a Sabesp 

que retorna em fevereiro.
O evento é fruto de uma 
parceria, firmada em ou-
tubro deste ano, entre a 
Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Turismo e Cultura, com 
o Instituto Mazzaropi 
e o Museu Mazzaropi,  
que cederam os direi-
tos de exibição dos fil-

governo federal foi assina-
da pelo ministro da Fazen-
da Henrique Meirelles.
Com a assinatura do con-
trato, a partir da próxima 
semana acontece a cole-
ta de documentos para 
a emissão das ordens de 
serviço para as obras, ava-
liadas em torno de R$ 100 
milhões para esta primei-
ra etapa. O financiamen-
to internacional integra o 
programa Acelera Tauba-
té, lançado oficialmente 
em 17 de novembro. O 
programa prevê um con-
junto de obras voltadas a 
setores como mobilidade 
urbana e meio ambiente, 
totalizando cerca de R$ 
427 milhões. Estão pre-
vistos o desenvolvimento 

social Valdirene Gomes. 
Cada oficina contou com 
mais de 20 participantes. 
A primeira, da sexta-fei-
ra, o workshop “Tecendo 
Histórias” foi uma vi-
vência de bordado, que 
aconteceu das 9h às 18h, 
em que os aprendizes usa-
ram de suas lembranças 
para bordar memórias.  
No sábado, os participan-

pede que os moradores de 
Taubaté e Tremembé evi-
tem o desperdício e usem 
com muito controle a água 
armazenada nas caixas
-d’água.
A Sabesp informa ainda 
que no retorno do abaste-
cimento poderão ocorrer, 
de forma momentânea, 
alterações na qualidade da 
água. Casos de emergên-
cia devem ser informados 
pela Central de Atendi-
mento Telefônico pelos 
números 195 ou 0800 055 
0195, que atende 24 horas. 
A ligação é gratuita.
Confira algumas dicas de 
economia:
– Tome banhos mais cur-
tos;

mes.  O objetivo é  
levar entretenimento atra-
vés da sétima arte e apro-
ximar a comunidade às 
ações dos museus. 
O Museu da Imigra-
ção fica na Avenida Li-
bero Indiani, nº 550 no  
Distrito de Quiririm. O te-
lefone para informações é 
o 3686-4864.

de novos sistemas viários, 
duplicação e alargamento 
de estradas, construção de 
viadutos, obras de pavi-
mentação, infraestrutura e 
contenção de enchentes, 
além da manutenção de 
áreas verdes e criação de 
parques lineares. A recu-
peração da malha viária 
municipal, por exemplo, 
vai envolver 141 quilôme-
tros de ruas e avenidas.
Em função do período 
chuvoso, as obras a serem 
priorizadas neste momen-
to serão as das bacias de 
contenção.
O detalhamento das prin-
cipais intervenções está 
disponível na internet pelo 
link https://www.acelera.
taubate.sp.gov.br/.

tes puderam ampliar seu 
leque de conhecimento e 
vivenciar momentos de 
intervenção de leitura na 
oficina de Mediação de 
Leitura, que também acon-
teceu das 9h às 18h. 
Para 2018, a Diretoria de 
Cultura já está em contato 
com a Poiesis para trazer 
mais oficinas culturais ao 
nosso município.

– Deixe a torneira fechada 
enquanto escova os dentes 
ou faz a barba;
– Deixe para lavar o car-
ro em outra data – e evite 
usar a mangueira, prefira 
um balde com água;
– Lave a calçada ou o quin-
tal em outro dia e lembre-
se de usar uma vassoura e 
um balde com água, não a 
mangueira;
– Dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em outro 
dia ou use a lava-roupa e a 
lava-louça apenas quando 
elas estiverem na capaci-
dade máxima;
– Antes de lavar a louça, 
retire o excesso de comida 
com a esponja; deixe a tor-
neira fechada ao ensaboar.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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 Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medi-
cina, como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza 
inúmeros casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, 
como a hanseníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros ma-
les como doença de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, 
dengue, leishmaniose e febre amarela já foram erradicadas em vários 
países, mas aqui, a cada ano, cresce o número de novos casos. Essa 
não é apenas uma questão de saúde pública, mas também econômica. 
Os adultos portadores de algumas dessas moléstias ficam impedidos 
de trabalhar e prover o próprio sustento e de sua família, fazendo com 
que estejam na linha de pobreza. As crianças são prejudicadas em seu 
desenvolvimento físico e intelectual, perdendo anos de estudo que nem 
sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a falta de políticas 
sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo à indústria far-
macêutica em elaborar medicamentos para a população de baixa renda 
dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o apare-
cimento de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o 
chocolate. Além disso, a predisposição genética e as alterações hormo-
nais comum na adolescência e em momento de estresse é que são os 
principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido por-
que muitas pessoas tendem a consumir mais chocolates nos períodos 
em que estão tensas e ansiosas situações em que os hormônios ficam 
mais a flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com mui-
ta pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela 
tinha muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer 
algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gos-
tar de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também 
gosta de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar 
do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai 
achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando 
você.
***
Regras básicas da convivência
Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações
Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Taubaté ganha Centro 
de Distúrbios da

Comunicação

A partir dessa semana, a 
população de Taubaté pas-
sa a contar com os servi-
ços do Cedic (Centro de 
Distúrbios da Comunica-
ção).
A unidade vai funcionar 
no endereço do antigo Fo-
nem (Núcleo Especializa-
do 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 
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 no-
vas salas de atendimen-
to, ampliação da sala de 
espera, novo mobiliário, 
ar condicionado em to-
das as salas e computado-
res, além de melhorias na 
rede elétrica e hidráulica.  
As instalações também 
foram adaptadas para me-
lhor acessibilidade, com 
rampas e portas maiores, 
além de banheiro para de-
ficientes.
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.
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O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade Convite nº 10/2017, Processo nº44/2017, para Contratação 
de Empresa para Execução de Festividades de Fim de Ano. Abertura da Sessão 
Pública dia 11/12/2017 às 08:20 horas. Os interessados poderão retirar o Edital 
completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 07/12/2017, 
na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. 
O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVAN-
GELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Apartamentos do Bem 
Viver devem ser

entregues até o fim
do ano em Pinda

Natal 2017 - Praça Monsenhor 
Marcondes terá programação

cultural especial em Pinda

Na segunda e terça-feira 
(27 e 28), a Prefeitura pro-
moveu o sorteio que defi-
niu apartamento e bloco 
onde os contemplados irão 
morar. Entrega das chaves 
deve ser feita no final de 
dezembro
A ansiedade já estava acu-
mulada há anos. Foram 
sete, nove, dez e até mes-
mo 14 anos a espera desta 
conquista. A expectativa 
de ser sorteado já não se 
compararia ao grande de-
sejo de finalmente ver a 
casa própria. E na manhã 
dessa terça-feira (28), na 
Associação Atlética Fer-
roviária a realização deste 
sonho foi concretizada em 
nomes e números. Os mo-
radores contemplados pelo 
“Bem Viver” puderam 
descobrir em qual condo-
mínio e apartamento irão 
residir. Para eles, essa foi 
uma oportunidade de che-
gar ainda mais próximo à 
chave da nova moradia.
Débora foi a primeira dos 
1.275 contemplados a des-
cobrir seu apartamento. 
Apesar da falta de palavras 
para descrever sua alegria, 
ela conta que está há mais 
de sete anos esperando. 
“Já participei de três sor-
teios de programas do go-
verno para casa própria e 
desta vez, consegui”.
Assim como a primeira 

Pindamonhangaba terá 
a carreata de chegada do 
Papai Noel no dia 1º de 
dezembro, às 20 horas, na 
Praça Monsenhor Marcon-
des. A partir do dia 2, até 
o dia 23, priorizando os 
finais de semana, o core-
to da Praça terá atrações 
culturais natalinas, levan-
do o clima de natal para o 
centro da cidade, sempre a 
partir das 20h30.
A programação começa no 
dia 2 de dezembro, com 
o Coral Universitário da 
Funvic. No dia 8, se apre-
sentam os Aprendizes da 
Corporação Musical Eu-
terpe, dia 9 a Igreja Ad-
ventista (às 19 horas) e dia 
10, o Projeto Guri.
Os shows continuam dia 
13, com o coral Madrigal 
in Cantum , dia 14 com a 
banda do Cavex, dia 15 
Ballet Júlia Pyles, dia 16 
com a Orquestra de Cor-
das da Euterpe e dia 17 
com o Projeto As Mãos 
que Encantam.
Os últimos shows serão 

sorteada, os premiados 
em que estavam presen-
tes no na quadra puderam 
iniciar os procedimentos 
com a Sabesp e a EDP 
Bandeirantes. A “Frente 
Parlamentar de Proteção 
e Defesa dos Animais de 
Pindamonhangaba” tam-
bém estava presente para 
orientar os futuros mora-
dores sobre os animais do-
mésticos.
Em lágrimas de gratidão, 
Lucimara Salgado Ribei-
ro declara que já estava há 
dez anos na tentativa de 
ser sorteada. “Vai ser mui-
to bom estar na casa nova. 
Significa mudança de vida 
e a realização do meu so-
nho”, conta Lucimara, que 
garante que o apartamento 
chegou na melhor hora.  
Para a Adriana Ramos, a 
oportunidade de descobrir 
seu apartamento foi mo-
tivo de comemoração em 
dobro. Além de festejar a 
nova casa, a contemplada 
celebra também seu ani-
versário. “Foi meu melhor 
presente”, relata.
A alegria de Evelyn Mar-
ques é expressa declara-
damente. Ela também foi 
uma das primeiras sorte-
adas e admite que estava 
há anos desejando esse 
sonho. “Estou muito fe-
liz e realizada com a casa 
nova”, declara. Ana Paula 

nos dias 21, com a Canta-
ta da Euterpe, dia 22 com 
Exalta Cristo e dia 23 com 
Rafinha Acústico por meio 
do Sesc / Sincomércio.
Papai Noel e os duendes 
estarão na Praça nos dias 
1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 
22 e 23 de dezembro, das 
19 às 22 horas, atendendo 
as crianças.
A praça Monsenhor Mar-
condes está sendo prepa-
rada para o Natal, com um 
novo paisagismo realizado 
por meio de doação - sem 
custos para a Prefeitura - e 
está recebendo uma deco-
ração especial. O tradicio-
nal presépio estará de volta 
à Praça e, neste ano, estará 
localizado ao lado da casi-
nha do Papai Noel, rece-
bendo vigilância por meio 
de câmeras. 
Outra atração na Praça 
será o City Tour Históri-
co-Cultural, realizado gra-
tuitamente pela equipe do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, levando a 
população para conhecer 

Ramos conta que está mui-
to feliz, pois conseguiu o 
apartamento no andar em 
que queria. “É um sonho 
realizado”, conta.
O secretário de Habita-
ção, Marcos Vinicius Fa-
ria Carvalho, explica que 
o sorteio é apenas para 
os que já foram convoca-
dos em dezembro do ano 
passado. O intuito deste 
evento é sortear o local em 
que os contemplados irão 
residir. “Depois do sorteio 
tem que aguardar nossa 
comunicação, pois vai ser 
preciso fazer a vistoria e 
assinar o contrato no Ban-
co do Brasil”, explica.
Os que não puderam com-
parecer ao sorteio podem 
ter acesso ao resultado no 
Jornal Tribuna do Nor-
te, no site da Prefeitura 
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br), ou na Secreta-
ria de Habitação.  
O Empreendimento Ha-
bitacional está localiza-
do no bairro Araretama, 
e é o resultado de uma 
parceria entre a Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, Governo Federal,  
através do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida e 
Governo Estadual, via 
CDHU / Minha Casa Pau-
lista. A entrega das chaves 
está prevista para o final 
do mês de dezembro.

um pouco da história de 
Pindamonhangaba per-
correndo as ruas do centro 
da cidade. A atração será 
de 1 a 23 de dezembro, 
sempre de quinta a domin-
go, a partir das 19 horas.
A Praça Monsenhor Mar-
condes terá ainda o Centro 
Itinerante de Informações 
Turísticas, feira de artesa-
nato e área de alimentação.
Toda a festividade natali-
na está sendo organizada 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba em parceria 
com a Acip. Moreira César 
Papai Noel também chega-
rá em Moreira César. Será 
no dia 11 de dezembro, 
segunda-feira, também 
com a presença da Carre-
ta da Alegria, a partir das 
19h30, saindo da Praça Cí-
cero Prado (Vila São Bene-
dito), percorrendo ruas do 
distrito até chegar na Praça 
do Cisas, onde o Bom Ve-
lhinho atenderá as crian-
ças. Durante a semana, ha-
verá diversas atrações no 
local para a população.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de Potim torna pública a abertura de licita-
ção na modalidade Tomada de Preços N°004/2017. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para aquisição e execução de obra de instalação 
de elevadores para a Divisão de Educação. Data da realização: 19/12/2017 
– entrega dos envelopes até às 08:30hs no setor de protocolo, abertura da 
sessão às 09:00 hs. Local da entrega dos envelopes e realização: Protoco-
lo - Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.
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Samu completa
1 ano de atividades
em Taubaté e região

Festival consciencia 
negra e reservas

culturais em Tremembé

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Ur-
gência) completa um ano 
de atividades em Taubaté 
e região com a marca de 
82.999 chamadas e 32.068 
mil atendimentos concreti-
zados.
O serviço foi implantado 
em 24 de novembro do 
ano passado, por meio do 
Cisamu, consórcio muni-
cipal que hoje reúne oito 
cidades e uma popula-
ção de 425.909 pessoas. 
Taubaté, Campos do Jor-
dão, Tremembé, Santo An-
tonio do Pinhal, Lagoinha, 
Redenção da Serra, Nati-
vidade da Serra e São Luiz 
do Paraitinga integram o 
consórcio.
O balanço anual também 
reflete a importância do 
médico regulador na tria-
gem dos casos e a libera-
ção das viaturas em situa-
ções de real necessidade. 
Dos 32.068 atendimentos 
que passaram pelo cri-
vo dos médicos, 25.266 

O FESTIVAL DA CONS-
CIÊNCIA NEGRA, reali-
zado pela Primeira Escola 
de Congo de São Benedito 
do Erê, há 03  ( três) anos, 
em meio a  aridez de proje-
tos que valorizem as Cul-
turas Negras na região do 
Cone Leste Paulista,  local 
com imensa participação 
de negros na construção 
cultural, social e econômi-
ca dos povos do Vale do 
Paraíba,  houve participa-
ção significativa da força 
de trabalho negra  em tem-
pos passados, e, ainda nos 
dias de hoje.
O Festival foi criado na ci-
dade de Tremembé, e hoje 
abrange outras cidades da 
região, região esta, extre-

foram regulados com o 
emprego de ambulâncias. 
Isto representa dizer que 
21,21% dos casos pude-
ram ser resolvidos pelo 
telefone.
Emergências de ordem clí-
nica lideram o ranking de 
atendimentos, com 15.738 
ocorrências registradas. Os 
traumas estão em segundo 
lugar, com 5.601 casos.  
As unidades de urgência 
e emergência da Prefeitu-
ra de Taubaté lideram os 
encaminhamentos de pa-
cientes na região. Foram 
acolhidas 10.672 pessoas 
no período, com destaque 
para o Pronto-Socorro de 
Taubaté, responsável por 
receber 4.254 pacientes.
A conscientização da po-
pulação colaborou com a 
queda do número de tro-
tes. No acumulado do ano 
foram 8.775 trotes. Se em 
janeiro deste ano o serviço 
ficou congestionado com 
1.872 trotes, em novembro 
foram 222 ligações deste 

mamente carente de con-
trapartidas educacionais /
sociais e culturais, e, de 
eventos culturais, em es-
pecial, os ligados às Cultu-
ras Negras, neste segmen-
to pode-se afirmar que não 
só em Tremembé , mas na 
região circunvizinha,  não 
há iniciativas similares a 
ora oferecida, tornado de 
extrema importância as 
ações propostas, que irão  
cobrir uma enorme la-
cuna nas ações e statais .                                   
O público terá o seu saber 
revitalizado e aprimorado, 
terá contato com suas raí-
zes culturais negras, com a 
culinária ao lado do fogão 
de lenha e dos pássaros, 
ouvir histórias, participar 

tipo. O serviço de resgate 
e transporte de pacientes 
é feito por meio de liga-
ções ao telefone 192. Um 
sistema permite o redire-
cionamento das ligações 
para a central instalada 
em Taubaté. Ao receber a 
ligação, um atendente fará 
a triagem inicial e a en-
caminhará para o médico 
regulador. Dependendo da 
gravidade do caso será en-
viada uma ambulância de 
resgate ou um veículo com 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).
Emergências de ordem 
clínica são encaminhadas 
às unidades de Pronto-So-
corro dos municípios ou 
de Taubaté. Casos mais 
graves, como traumas, por 
exemplo, seguem direto 
para o Hospital Regional 
do Vale do Paraíba.
A população deve colabo-
rar e acionar o 192 somen-
te em casos de emergência, 
observando as característi-
cas da ocorrência.

de danças, tocar instru-
mentos afro brasileiros, 
assistir apresentações cul-
turais, participar de  ofici-
nas e rodas de conversa, 
etc..   
Retrataremos o universo 
das Culturas Negras da 
região Valeparaibana pau-
lista, berço tradicional da 
Cultura  Negra  no Brasil.
TRADIÇÕES, INTE-
GRIDADE CULTURAL, 
O R I G I N A L I D A D E , 
TAMBORES, CANTI-
GAS CENTENÁRIAS, 
DANÇAS  TRADICIO-
NAIS, EMBLEMÁTI-
CAS, MÁGICAS, DIVI-
NAS.....
Contato: 99228-9953
Quintino Bento


