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A GAzetA dos Municípios

Inauguração Tremembé 
terá 1º viveiro municipal 

de mudas nativas

Prefeitura de Taubaté
realiza audiência pública 
sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias

Taubaté inicia efetivação 
de matrículas para

Educação Infantil em 2018

Fundo Social de
Solidariedade de
Taubaté realiza

Campanha de Natal

Na manhã desta sexta-
feira, dia 27 de outubro, 
a Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, através da Se-
cretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, inaugura 
o 1º Viveiro Municipal de 
Mudas Nativas do Municí-
pio.
O Viveiro Municipal está 
localizado a Rua Maria do 
Carmo Ribeiro, no terreno 
da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Profª 
Emilia de Moura Marcon-
des, uma parceria que nas-
ceu para prosperar.
Segundo orienta o Se-
cretário de Agricultura e 
Meio Ambiente João Vi-
cente: “As mudas de ár-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Administração e Finanças, 
realizou nesta quinta-feira, 
26 de outubro, uma a au-
diência pública sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias na Câmara Municipal.  
A audiência terá conti-
nuidade nesta sexta-feira 
(27), a partir das 9h.
Secretários municipais 
estiveram na audiência 
para explanar sobre o or-
çamento de suas respec-
tivas pastas e estabelecer 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté informa que 
já estão no site oficial as 
listagens com o nome da 
mãe ou responsável, cujas 
matriculas de seus filhos 
estejam liberadas. Cabe 
ressaltar que as matrículas 
em questão são referentes 
às crianças que já esta-
vam em lista de espera da 
Educação Infantil e que o 
não comparecimento à Se-
cretaria de Educação será 
caracterizado como desis-
tência da vaga.
Para consultar as listas, os 
pais ou responsáveis de-

De 6 de novembro a 8 
de dezembro acontece a 
Campanha de Natal 2017 
do Fundo Social de So-
lidariedade de Tauba-
té (Fussta). Com o tema 
“Doe um brinquedo e faça 
uma criança feliz”, a ação 
tem como objetivo arreca-
dar brinquedos novos ou 
em bom estado para serem 
distribuídos às crianças de 

vores nativas, podendo ser 
frutíferas ou ornamentais, 
serão doadas a popula-
ção para serem plantadas 
em nossa cidade, nas cal-
çadas, residências, áreas 
verdes etc;… haverá no 
viveiro um funcionário 
no horário das 08:00h 
as 17:00h para receber  
o cidadão tremembeense 
e fornecer as mudas soli-
citadas, até a quantidade 
de três mudas, porém se 
tratando de um pedido de 
maior quantidade os técni-
cos da Secretaria realiza-
rão visita técnica antes da 
doação.”
A população reconhece a 
importância, a necessida-
de e o benefício da arbo-

a destinação dos recursos 
para melhor atender a po-
pulação. A LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) 
seleciona entre as ações 
previstas no PPA (Plano 
Plurianual) àquelas que 
terão prioridade na execu-
ção do orçamento do ano 
seguinte.
A estimativa de Receita 
para o ano de 2018 corres-
ponde a R$1.600.000,00. 
Em relação às despesas, a 
previsão é de que as mais 
significativas sejam as das 

vem acessar o endereço 
eletrônico www.taubate.
sp.gov.br, no menu “Secre-
tarias”, aba “Educação”, 
clicar na opção “Educação 
Infantil” depois “Convo-
cação para Novas Matrí-
culas”.
Para efetuar a matrícula, 
são necessários originais 
e cópias dos seguintes 
documentos: RG do pai 
ou responsável, certidão 
de nascimento da criança, 
comprovante de residência 
atual e em nome do pai ou 
responsável e Cartão SIM.
O atendimento acontece 

entidades e comunidades 
carentes do município.
As caixas estarão distribu-
ídas nos seguintes locais: 
Escola Dinâmica; Objetivo 
Júnior I; Objetivo Júnior 
II; Escola Espaço Mágico 
I; Escola Espaço Mágico 
II; SEST SENAT; Depó-
sito Cardoso; Orthoprite 
Taubaté; Otorrino Centro; 
Cartório de Imóveis; Colé-

rização de nossa cidade, 
que envolve muito além 
dos benefícios visíveis de 
diminuição do calor, pro-
dução de sombra, atração 
para os pássaros, purifica-
ção do ar, areação, prote-
ção do solo e muitos outros 
que conhecemos, mas cabe 
aqui um esclarecimento  
muito importante: a arbo-
rização de nossa cidade é 
um projeto de todos, pio-
neiro em nossa cidade, 
essencial para o novo ca-
ráter de cidadania e qua-
lidade de vida que a atual 
administração direciona 
ao Meio Ambiente de Tre-
membé, despertando a 
consciência de seus cida-
dãos.

secretarias de Educação, 
Saúde e Serviços Públicos.
A Lei de Diretrizes Or-
çamentárias compreende 
as metas e prioridades da 
administração municipal 
para o exercício financeiro 
do ano de 2018. Sua ela-
boração é anual e passa 
por apreciação da Câmara 
Municipal, fixando as me-
tas fiscais da Prefeitura, do 
Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté e da 
Universidade de Taubaté e 
suas Fundações.

na Secretaria de Educação 
situada a Rua Itanhaém, nº 
37, Jd. Russi, as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h, e as terças e 
quintas-feiras, das 14h às 
17h, conforme cronogra-
ma abaixo:
Nível Escolar p/2018 = 
Data de Comparecimento
MATERNAL II = De 
23/10/17 a 30/10/17
MATERNAL I = De 
30/10/17 a 10/11/17
BERÇÁRIO II = De 
13/11/17 a 17/11/17
BERÇÁRIO I  = De 
20/11/17 a 24/11/17

gio Basic; ACIT; Dipark; 
Prolim; ABC Transpor-
tes; Plástic; TCC; Sicoob 
9 de Julho; Sicoob J. Fé-
lix; Supermercado Shibata 
(Jardim Maria Augusta); 
CAVEX; Escola Dr. Al-
fredo José Balbi; Sedes; 
Câmara Municipal; Clube 
Associação de Taubaté; 
Hospital Ubarana I e II; 
Detran; Net (Av. do Povo); 
Colégio Cotet; Colégio 
Jardim das Nações;  Esco-
la Municipal Santa Luzia; 
5º Batalhão de Polícia Mi-
litar; Supermercado Itam-
bé e Corpo de Bombeiro 
(Vila São José). Após o 
encerramento da campa-
nha será realizada a tria-
gem dos brinquedos e na 
semana seguinte acontece 
a entrega. Espetáculo so-
lidário – No dia 18 de de-
zembro, às 20h, no Teatro 
Metrópole acontece o es-
petáculo “Fussta e a Magia 
do Natal”. O ingresso será 
trocado por um brinquedo 
novo ou em bom estado na 
bilheteria do Teatro.
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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

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães 
da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais 
caseiros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das 
fêmeas no cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem 
sujeira no cio, as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as 
fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos 
gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A 
cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas 
fêmeas têm a trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar 
as vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. 
Existem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, 
ocorrência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com for-
ças para superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem pro-
blemas e tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa 
avaliação das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exer-
cerão pressão. Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás 
resistência interior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações 
consideradas dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após 
a vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não de-
sista dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as 
posições e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar 
certo, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão 
pra ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que 
quando não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a 
distância entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua 
fala seja a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o 
tempo pra ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.

Virada Educação promove 
dia de atividades culturais 

no CEU das Artes em Pinda

Na última sexta-feira (20), 
aconteceu a Virada Educa-
ção no CEU das Artes em 
Moreira César. O evento 
foi promovido pelo Gru-
po Ziriguidum, Natália 
Vieira e Grupo de Teatro 
CEU das Artes, com apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura.
As atividades iniciaram 
com um Cortejo Poéti-
co, do Grupo de Teatro 
CEU das Artes junto aos 
alunos do 3º e 5º ano da 
Escola Municipal Raquel 
de Aguiar, do Vale das 
Acácias. “Esse encontro 
foi muito alegre, nós com 
pandeiro, tambor, caxixi 
e os alunos fizeram cho-
calhos e até um tambor 
de panela! Ali cantamos 
e espalhamos alegria pelo 
caminho até o CEU”, co-
menta uma das integrantes 
do grupo Ziriguidum, Fa-
biana Fonseca.
Foi realizada também a 
apresentação da peça de 
teatro “Folia no Quintal”. 
Peça do Grupo de Teatro 
do CEU das Artes que re-
centemente participou do 
FESTIL e ganhou prêmio 
de Melhor Sonoplastia e 
um Prêmio especial de 
Resgate da Cultura Popu-
lar, o que incentiva o tra-
balho do Grupo e a forma-
ção artística e cultural da 
comunidade de Moreira 
César.
Os alunos prestigiaram o 
espetáculo com bastante 
entusiasmo. A peça é um 
musical que apresenta di-

versas cantigas e brinca-
deiras da Cultura Tradi-
cional do Brasil. Ao final 
todos os participantes fize-
ram uma reflexão sobre o 
tema “Como seria a escola 
dos seus sonhos?”. Essa 
pergunta foi feita no início 
do mês para as classes e os 
alunos, junto aos professo-
res, responderam por meio 
de desenhos e frases.
“Um material muito ins-
pirador, que foi exibido 
em slide num telão, que 
refletiu os nossos sonhos 
por um futuro melhor, que 
passa por uma transfor-
mação de nossas escolas, 
por mudanças nas práticas 
pedagógicas, por um uma 
comunidade mais presente 
na escola e uma escola que 
amplie seu espaço para o 
território além de seus mu-
ros, onde praças, parques, 
Centros de Artes , Espaços 
Comunitários, Organiza-
ções Sociais também são 
espaços de aprender... a 
vida e seu cotidiano sendo 
o espaço do saber!”, res-
salta Fabiana.
Em seguida foi realizado o 
Lançamento do Livro “Pin-
damonhangaba: a cidade 
da Gente” que contou com 
a participação de alunos 
das Escolas Municipais,  
estiveram presentes tam-
bém o autor José Santos, 
junto a um representante 
da Novelis, empresa que 
financiou o projeto, o pre-
feito Isael Domingues, e o 
secretário da Educação Jú-
lio Valle.
Após o lançamento, o 
Grupo de Teatro foi até a 

Escola Estadual Rubens 
Zamith encontrar um gru-
po de alunos do 9º ano A 
que já estava participando 
da Virada Educação refle-
tindo sobre “Como seria a 
escola dos seus sonhos?”. 
O grupo fez uma “Tra-
vessia dos Sentidos”, com 
olhos vendados, o Grupo 
guiou os alunos da esco-
la ao CEU, explorando a 
praça entre esse trajeto, 
possibilitando uma nova 
experiência envolvendo o 
corpo e seus diversos sen-
tidos. Finalizamos com a 
exibição do documentário 
“Nunca me sonharam”, de 
Cacau Rodhen.
Já na Escola Municipal 
Odete Corrêa, no Jardim 
Morumbi, Marilia Maia, 
também integrante do 
Grupo Ziriguidum inspi-
rou atividades transforma-
doras, envolvendo escola 
e comunidade com uma 
alegre Roda de Música 
no período da tarde, com 
participação dos pais e 
pintura num mural com 
a Escola dos Sonhos e no 
período da manhã uma 
grande Roda com Dança 
Circular coordenada por 
Bebel Moraes.
“O dia foi intenso, mui-
ta reflexão, muitas per-
guntas e sonhos foram 
compartilhados e apenas 
uma certeza: de que que-
remos transformações 
e pra isso precisamos  
nos mobilizar! Esse foi o 
objetivo da Virada Edu-
cação, mobilização para 
transformação!” comple-
tou Fabiana.
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Pinda tem queda nos 
casos de dengue

Basquete e handebol pindenses 
disputam final estadual da

Copa São Paulo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba tem se mobiliza-
do fortemente no combate 
à dengue. A cidade tem al-
cançado excelentes resul-
tados já que, atualmente, 
apresenta apenas 30 casos, 
quando no mesmo período 
do ano passado apresenta-
va 405 casos.
Em reconhecimento ao 
trabalho realizado referen-
te à prevenção do mosqui-
to Aedes Aegypti, o presi-
dente da Câmara vereador 
Carlos Moura Magrão 
fez a moção nº 39/2017, 
de “cumprimentos e con-
gratulação aos agentes da 
equipe de Vetores, pelo 
excelente trabalho que 
vêm realizando no muni-
cípio de Pindamonhan-
gaba, por meio das ações 
de vigilância e visitações 
em residências, a fim de 
controlar os criadouros do 
mosquito Aedes aegypty, o 
que vem contribuindo para 

Neste domingo (29), as 
equipes de Basquetebol 
Feminino, Handebol Fe-
minino e Handebol Mas-
culino da Semelp em-
barcam para a cidade de 
Presidente Prudente em 
busca do título de Campeã 
da Final Estadual da Copa 
São Paulo.
A competição, organiza-
da pela Secretaria Esta-
dual de Esporte, Lazer e 
Juventude, é disputada na 
categoria Sub 16 e reúne 
as 14 regiões esportivas do 
Estado.
A disputa teve início no 
mês de agosto, com a fase 
Sub Regional, em que a 
equipe campeã de cada 
Inspetoria Regional se 
classificou para a Fase Re-
gional da competição. Na 
Fase Regional, as equipes 
enfrentaram os municípios 
classificados na Diretoria 
Regional de São José dos 

zerar o número de óbitos 
por dengue no município”.
“A cidade tem conquista-
do um baixo índice de ca-
sos, mas o alerta continua. 
Continuamos trabalhando 
para que esses números 
continuem caindo”, co-
mentou o diretor do De-
partamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, da Prefeitura, Ra-
fael Lamana.
O trabalho é realizado o 
ano todo, com visitação 
casa a casa, atendimento 
de denúncias e orienta-
ções aos munícipes. ”Te-
mos um bom alinhamento 
com as unidades de saúde 
e laboratórios municipais 
que nos informam os re-
sultados dos exames, as-
sim nós vamos até o local 
da residência e fazemos 
o trabalho de avaliação e 
orientação”, explicou Ri-
cardo Manso, coordenador 
das ações de Combate às 

Campos (que envolve as 
cidades do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) e as cam-
peãs se classificaram para 
a Final Estadual.
Pindamonhangaba partici-
pou e está classificada para 
a Final Estadual nas mo-
dalidades: Basquete Femi-
nino, Handebol Feminino 
e Masculino e Voleibol Fe-
minino e Masculino. Neste 
dia 29 de outubro, inicia a 
Final do Estado de Bas-
quetebol e Handebol, na 
cidade de Presidente Pru-
dente, e segue até o dia 4 
de novembro. Já as dispu-
tas do Voleibol ainda não 
têm local nem calendário 
definidos. No Basquete-
bol estarão participando 
as cidades de: Barretos, 
Franca, Pindamonhanga-
ba, Ribeirão Preto, Avaré, 
Paraguaçu Paulista, Va-
linhos, Lençóis Paulista, 
Araraquara e Birigui. No 

Arboviroses.
A equipe de controle de 
vetores é responsável pela 
execução do Plano Nacio-
nal de Combate à Dengue. 
Desde o último sábado 
(21) foi iniciado o traba-
lho de mutirão em parceria 
com os agentes comuni-
tários da saúde, dentro da 
campanha “Todos juntos 
contra a dengue”, que será 
realizado dois sábados por 
mês. Os próximos serão 
28 de outubro e 18 e 25 de 
novembro.
Faz parte desse plano a 
intensificação das visi-
tas realizadas em todas 
as residências da cidade, 
sendo feitas pelo menos 
três vezes ao ano, levan-
do orientação e procuran-
do compreender  por que 
moradores não estariam 
seguindo as regras: se por 
falta de instrução ou de in-
teresse, e de que maneira 
isso pode ser mudado.

Handebol Feminino esta-
rão as cidades: Pindamo-
nhangaba, Praia Grande, 
Ribeirão Preto, Avaré, 
Itapira, Presidente Pruden-
te, Restinga, São Carlos, 
Botucatu, Jales, Mococa, 
Ourinhos e Tietê. E no 
Handebol Masculino, as 
cidades: Castilho, Barre-
tos, Franca, Junqueirópo-
lis, Paronama, Pindamo-
nhangaba, Praia Grande, 
Ribeirão Preto, Rio Claro, 
Araraquara, Botucatu, Ja-
les, Ourinhos e Tietê.
De acordo com a gestora 
de Esportes, Bruna Muas-
sab, o detalhe importante e 
incentivador para as equi-
pes Pindenses é que, nesta 
competição, os participan-
tes não podem ser vincula-
dos às Federação de suas 
modalidades, o que ofe-
rece uma oportunidade de 
disputa em igualdade entre 
as cidades.

TV TUDO WEB.COM.BR
PROGRAMAS: ENTREVISTAS COM DARCI MARTINS
PALAVRAS JURÍDICAS COM A ADVOGADA ALEXANDRA ABBOUD
NOSSA PROPOSTA: OFERECER A MELHOR MANEIRA DE DIVULGAR A  
SUA EMPRESA E SERVICOS DE FORMA PRÓXIMA, RESPONSÁVEL E INTIMISTA.
MUSICAL, ENTREVISTAS, EVENTOS, MODA, GASTRONOMIA, SAÚDE E BELEZA
TV EM AÇÃO 24HORAS.
FAÇA PARTE DE NOSSOS COMERCIAIS!
APAREÇA E CRESÇA!
PRESIDENTE DO CANAL: DARCI MARTINS
JORNALISTA MTB: 0077971/SP
COLUNISTA DO BRASIL
PRODUTORA E APRESENTADORA
TEL.: (11) 98540-2885
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Caraguatatuba inaugura 
primeira biblioteca
acessível da região

Tremembé implanta
coleta de óleo para
preservar o meio

ambiente

A Biblioteca Municipal 
“Afonso Schmidt”, de Ca-
raguatatuba, inaugurou, 
nesta quarta-feira (26), o 
primeiro espaço acessível 
para uso os equipamentos 
de acessibilidade e tecno-
logia assistiva para defi-
cientes, concedidos pelo 
programa “Acessibilidade 
em Bibliotecas” da Secre-
taria Estadual da Pessoa 
com Deficiência.
O espaço é equipado com 
ampliador automático, 
scanner leitor de mesa, 
teclado ampliado, mouse 
estacionário, software de 
voz sintetizada para atua-
ção com o software leitor 
de tela NVDA, computa-
dor, display braile e im-
pressora braile.
A Biblioteca Municipal, 
que fica na Fundacc – Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba, 
foi uma das 18 do Estado 
de São Paulo, selecionada 
em 2016, para receber os 

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turísti-
ca de Tremembé, repre-
sentada pela Secretaria 
de Agricultura e Meio  
Ambiente, torna perma-
nente o programa de reco-
lhimento de óleo vegetal, 
incentivando a prática da 
separação do óleo de cozi-
nha usado para destiná-lo 
corretamente.
Os munícipes podem en-
tregar o óleo armazenado 
em garrafas pets na Gara-
gem Municipal na Aveni-
da Audrá, Centro.

equipamentos que fazem 
parte do programa.
Responsável pela biblio-
teca, Fabiana Crnkowise 
destacou a importância de 
receber esses equipamen-
tos e que toda a equipe foi 
capacitada para atender os 
usuários. Segundo ela, a 
biblioteca tem cerca de 5 
mil pessoas com cadastro 
ativo e quase 150 usam o 
espaço diariamente para 
empréstimo e devolução 
de livros e acesso à inter-
net. “Com a Biblioteca 
Acessível o usuário pode-
rá usar o computador por 
40 minutos e se não tiver 
fila pode ficar mais tem-
po”, antecipou.
Na avaliação do secretário 
dos Diretos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso, 
Léo Macedo, a Prefeitura 
e a Fundacc deram um sal-
to na acessibilidade com a 
implantação do espaço de 
extrema importância na 
vida das pessoas com de-

Muitos estabelecimen-
tos comerciais como 
restaurantes, bares, lan-
chonetes, pastelarias, 
hotéis e residências não 
descartam mais o óleo  
vegetal usado na pia ou 
ralo na rede de esgoto, evi-
tando assim causar entupi-
mentos e infiltrações e po-
luir à água, dos rios, e por 
fim, os lençóis freáticos.
O aumento dos volumes 
recolhidos na cidade re-
flete a conscientização e o 
aumento na quantidade de 
postos de coleta na cons-

ficiência e para a inclusão.
A presidente da Fundacc, 
Silmara Mattiazzo, cha-
mou a atenção para quem 
tem algum deficiente na 
família e sabe como é difí-
cil para colocá-lo em aces-
so às redes sociais. “Hoje 
temos um teclado em brai-
les e vamos formar agentes 
multiplicadores para que 
possam atender todos que 
têm algum tipo de necessi-
dade especial”.
Durante a inauguração 
da Biblioteca Acessível, o 
prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, destacou 
que “este é mais um ponto 
do nosso jeito de governar, 
tratar o próximo com todo 
o carinho que me merece. 
Só quem vive o dia a dia 
do deficiente sabe como o 
trabalho é árduo”.
O deficiente visual Marcos 
Wellington de Souza, 26 
anos, foi conhecer a biblio-
teca acessível e disse ter ficar  
muito feliz. “Há muito 
tempo esperava por um 
espaço assim. A prefeitu-
ra evolui e pensa nos de-
ficientes, promovendo a 
inclusão para o desenvol-
vimento das pessoas que 
precisam”.
Para ele, será muito mais 
fácil para quem preci-
sa mexer no computa-
dor, nos equipamen-
tos, sem complicação  
alguma. “Eu nem sabia 
que existia impressora em 
braile. Essa biblioteca é 
uma inspiração para o de-
ficiente ter a sua indepen-
dência”.

cientização e mobilização 
da população.
PROJETO DE COLETA 
DE ÓLEO: parceria entre 
as Secretaria de Educação e 
de Agricultura e Meio Am-
biente e empresas privadas 
(Previnatu, ONG Trevo 
e Óleos Liza – Cargil),  
com finalidade de co-
letar óleo de cozinha 
usado nas escolas e na 
casa dos alunos, dando  
o descarte ecologicamen-
te correto o óleo coletado, 
agora ampliado sua atua-
ção.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 200, Termo nº 6669
Faço saber que pretendem se casar DENIS GUILHERME VAGNER WILSON 
DAS VIRGENS e ANDRESSA CRISTIANE DE CASTRO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Ci-
vil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 9 de novembro de 1985, 
de profissão promotor de vendas, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua da Solidariedade, nº 390, Jardim Jaraguá, nesta cidade, filho de JOSÉ 
BRAZ DAS VIRGENS, de 71 anos, nascido na data de 20 de outubro de 1946, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Cambará/PR e de JOSEFA 
ALVES DAS VIRGENS, de 72 anos, nascida na data de 25 de setembro de 1945, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Carnaíba/PE. Ela é natural de 
Tremembé - SP, nascida em 17 de julho de 1990, de profissão capacitadora de 
recursos, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de DONIZETTE ALVES DE CASTRO, de 61 anos, nascido na 
data de 1 de maio de 1956, residente e domiciliado em São Luiz do Paraitinga/
SP, natural de São Luiz do Paraitinga/SP e de BENEDITA MARIA JOSÉ DE 
CASTRO, falecida em São Luiz do Paraitinga/SP na data de 24 de julho de 2013. 
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 201, Termo nº 6670
Faço saber que pretendem se casar MAURO FLORIDO CARDOSO DE 
ARAUJO e ALINE CONCEIÇÃO DA SILVA MACHADO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Franco da Rocha - SP, nascido em 10 de feverei-
ro de 1991, de profissão fiscal de perimetro, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Dorival Couto, nº 70, Região Fazenda Reiplan, nesta cidade, 
filho de WAGNER CARDOSO DE ARAUJO, de 48 anos, nascido na data de 10 
de março de 1969, residente e domiciliado em Franco da Rocha/SP, natural de 
Franco da Rocha/SP e de MARINA APARECIDA FLORIDO, de 47 anos, nas-
cida na data de 6 de fevereiro de 1970, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de São Miguel Paulista/SP. Ela é natural de Caieiras - SP, nascida em 
25 de outubro de 1991, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de GENALDO RODRI-
GUES MACHADO, de 51 anos, nascido na data de 3 de julho de 1966, residente 
e domiciliado em Franco da Rocha/SP, natural de Itaiba/PB e de MARLI FER-
REIRA DA SILVA, de 47 anos, nascida na data de 11 de abril de 1970, residente 
e domiciliada em Franco da Rocha/SP, natural de Cabo/PE. 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

Mecânico  de  motor  a  diesel (para 
pessoa com deficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa 
com deficiencia)
office boy (para pessoa com deficien-
cia)
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 TRABA-
LHO -NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-
TO: 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: taubatepatva-
gas@gmail.com


