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A GAzetA dos Municípios

Mistau de Taubaté
suspende visitações
aos finais de semana

Nova unidade de Ensino 
Fundamental é entregue 
no Jardim Continental

Sábado acontece a
1ª Maratona de Linguagens 

Cênicas em Taubaté

Samu fecha parceria
com o Senac para estágio

de jovens aprendizes

A Secretaria de Turismo e 
Cultura realiza a 1ª Mara-
tona de Linguagens Cêni-
cas de Taubaté. O evento 
acontece no Centro Cultu-
ral Toninho Mendes, dia 1 
de setembro, sábado, das 
9h às 17h.
A proposta é difundir e 
discutir os projetos cul-
turais que estejam sendo 
executados no município. 
Os grupos e projetos pre-
sentes irão compartilhar os 
desafios e as conquistas, 
destes últimos anos em 
que a cultura local passou 
por grande transformação, 
promovendo um intercâm-
bio entre artistas de diver-
sas classes, como da dan-
ça, do circo e do teatro.
Os grupos convidados 
para esta primeira edição 
representam a variedade 

O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(Samu) de Taubaté e re-
gião firmou uma parceria 
com o Senac para receber 
estagiários do programa 
Jovem Aprendiz. A partir 
do dia 4 de setembro, um 
grupo formado por 10 alu-
nos com idades entre 15 e 

O Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté suspende 
as visitações aos finais de 
semana enquanto durarem 
as obras para substituição 

A Prefeitura de Taubaté 
entrega na próxima terça-
feira, dia 4 de setembro, a 
Emief Professora Ana Sil-
via Paolichi Ferro, no Jar-
dim Continental.
A unidade irá atender em 
período integral 324 alu-
nos do Ensino Fundamen-
tal, já matriculados.
A escola tem capacidade 
para atender a quase 600 
alunos que residam em sua 
região de abrangência. Em 
um total de 7.551,34m² de 
área construída, o prédio 

cultural da cidade, passan-
do do jongo ao teatro de 
sombras. 
A atração é aberta ao pú-
blico interessado e gratui-
ta. 
Artistas e população po-
derão interagir e promover 
discussões sobre o futuro 
da cultural regional.
O Centro Cultural Toninho 
Mendes fica à praça Coro-
nel Vitoriano, 1 no Centro.
Programação:
9h: Recepção e abertura
 Grupo de Jongo Netos da 
Raiz;
Pirofagia com Talita Melo;
Grupo Olharte (projeto so-
cial Eliane Hunberg para 
Dança);
Teatro de Rua com a Cia 
Contramão e;
 Roda de conversa com o 
tema “Arte nas ações so-

20 anos começa o estágio 
na  área administrativa do 
Samu. O estágio deve ter 1 
ano e meio de duração, du-
rante três vezes na semana 
em períodos de seis horas. 
O Samu regional recebe 
foi implantado em 24 de 
novembro do ano passado, 
por meio do Cisamu, con-

do assoalho no Museu 
Histórico Paulo Camilher 
Florençano.
Os museus são integrados 
e se localizam no mesmo 

possui 20 salas, sendo que 
duas destinadas a labora-
tórios e uma para bibliote-
ca além de anfiteatro com 
capacidade para 140 pes-
soas, quadra poliesportiva 
coberta, campo de futebol, 
duas cozinhas e pátio co-
berto em um investimento 
de R$ 7.956.543,00, com 
recursos próprios.
A unidade escolar rece-
beu o nome da professora 
da rede municipal de en-
sino Ana Silvia Paolichi 
Ferro, que ingressou na 

ciais”.
Intervalo
13h: Retorno do intervalo;
Balé da Cidade de Taubaté 
com Dança Contemporâ-
nea;
Contação de história para 
Crianças com Fernanda 
Silva;
Poesia popular com Bob 
Nascimento.
Danças Urbanas com Jeff 
Street Dance;
Roda de conversa com o 
tema “As linguagens ar-
tísticas se conversam em 
Taubaté?”
 Oficina Cênica: Leitura 
dramática
 ROAMA Cia de dança – 
Dança contemporânea e;
Encerramento com a par-
ticipação da G.R.C.E.S. 
Unidos do Parque Aero-
porto.

sórcio municipal que hoje 
reúne oito cidades e uma 
população de 425.909 pes-
soas. Taubaté, Campos do 
Jordão, Tremembé, Santo 
Antonio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra e São 
Luiz do Paraitinga inte-
gram o consórcio.

espaço físico e por isso a 
manutenção afeta o aten-
dimento de toda a Área de 
Museus, Patrimônio e Ar-
quivo Históricos.

Prefeitura de Taubaté em 
1980 como professora da 
Educação Infantil e mais 
tarde ocupou a função de 
diretora em três unidades 
escolares diferentes. Ana 
Silvia, que se aposentou 
em 2014 e faleceu poucos 
anos depois, deixou como 
legado o amor pela educa-
ção e a crença de que o co-
nhecimento transforma o 
ser humano. A escola está 
localizada à rua Nagib Sa-
bino, nº 51 no Jardim Con-
tinental.
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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

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento in-
ventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou 
pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí 
mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o 
que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais 
relaxados pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre 
alerta a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar 
e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles 
possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem 
próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de pro-
teção em todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as 
tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e 
um laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um arma-
dor solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais 
construíram o Titanic. 
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de 
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mes-
mos. Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos 
que dar nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no 
futuro. Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma 
parte dela e ter dado a sua contribuição.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
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.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.

Guerreiras Pinda
conquistam a Copa
Paulista do Interior

Na última sexta-feira (24), 
a equipe de futsal femini-
no da Secretaria de Espor-
tes de Pindamonhangaba, 
as Guerreiras Pinda, con-
quistaram o título de cam-
peãs da Copa Paulista do 
Interior, em Taubaté.
Em jogo emocionante na 
casa das taubateanas, as 
meninas que defendem 
Pinda não ficaram aca-
nhadas. Entraram em qua-
dra: goleiras – Jéssica e 
Darielli; fixas – Débora, 
Samanta, Duda, Josi; alas 
– Waleska, Karina, Dani, 

Analuz; pivôs – Madu e 
Thainá. O técnico é Már-
cio Silva. A partida termi-
nou em 1x0 para Pinda, 
além da vantagem de 4x1 
do primeiro jogo.
“Jogo com todos os tempe-
ros de uma final que aca-
bou coroando um trabalho 
humilde mas sério, com 
ética e dignidade. Waleska 
foi a autora do gol que deu 
o título a Pindamonhanga-
ba. Jéssica, nossa goleira, 
foi a melhor da competi-
ção.
Quero agradecer a todos 

que de alguma forma con-
tribuiram para este proje-
to, seja um torcedor, sócio 
torcedor, parceiro, patro-
cinador, gestor, professor 
ou funcionário da Semelp, 
gratidão a todos”, agrade-
ceu Márcio.
Na próxima quinta fei-
ra (30), as campeãs da 
Copa Paulista do Interior 
iniciam a caminhada no 
Campeonato Estadual da 
Federação. 
O jogo de estréia será em 
São José dos Campos con-
tra o time da casa.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 283, Termo nº 6835
Faço saber que pretendem se casar MICHEL GONÇALVES DA SILVA e BIAN-
CA RAMOS SOBRINHO, 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 1 de fevereiro de 1990, de profissão autônomo, de es-
tado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de CELIO DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 17 de julho de 
2017 e de ANA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA, de 57 anos, natural de 
Silveiras/SP, nascida na data de 26 de julho de 1961, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 2 de novembro de 1995, 
de profissão atendente, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Ave-
nida Perimetral das Esporinhas, nº 70, Residencial Vale das Flores, Tremembé/
SP, filha de LUIZ CARLOS SOBRINHO, de 46 anos, natural de Montanhas/RN, 
nascido na data de 1 de junho de 1972 e de CRISTINA APARECIDA RAMOS, 
de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 6 de janeiro de 1973, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-24, FLS. nº 283, Termo nº 6834
Faço saber que pretendem se casar EDMAR FERREIRA ALVES e CLARICE 
APARECIDA DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Taubaté-SP, nascido em 12 de agosto de 1972, de profissão metalúrgico, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Antonio Nogaroto, 
nº 62, Residencial Ana Candida, Tremembé/SP, filho de JULIETA FERREIRA 
ALVES, de 71 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 27 de julho de 
1947, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, 
nascida em 22 de julho de 1974, de profissão professora, de estado civil divor-
ciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO 
BATISTA DE OLIVEIRA, de 73 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido 
na data de 1 de agosto de 1945, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/
SP e de MARIA ALICE SILVA DE OLIVEIRA, falecida em Tremembé/SP na 
data de 18 de setembro de 2009. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 284, Termo nº 6836
Faço saber que pretendem se casar TIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE PAIVA e 
PAULA HERZER, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo arti-
go 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campos do 
Jordão-SP, nascido em 14 de julho de 1990, de profissão engenheiro, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida da Saudade, nº 102, Centro, 
Tremembé/SP, filho de CELIO AUGUSTO DE PAIVA, de 53 anos, nascido na 
data de 1 de janeiro de 1965, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Brazópolis/MG e de BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA PAIVA, de 47 anos, 
nascida na data de 5 de julho de 1971, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Campos do Jordão/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 31 de 
maio de 1994, de profissão engenheira, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada Rua São Vicente de Paula, nº 239, Vila Nossa Senhora das Graças, filha 
de WALTER HERZER JUNIOR, de 58 anos, nascido na data de 27 de fevereiro 
de 1960, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Caçapava/SP e de 
LUCIA FÁTIMA DA SILVA HERZER, de 51 anos, nascida na data de 11 de 
fevereiro de 1967, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/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.

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)

Corretor de Imóveis

Professor de Educação 
Física

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha

Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h

Telefone: 3632-3984

Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com 
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Pinda realiza “I Encontro 
de Conexão do Terceiro 

Setor do Vale do Paraíba”

Sebrae promove palestra 
sobre a revolução digital

Taubaté supera meta
de vacinação

contra sarampo e pólio

Secretaria de Serviços Municipais realiza 
obra na galeria da Quadra Coberta

Vacinação Antirrábica continua 
neste fim de semana

Prévia atualizada na ma-
nhã desta sexta-feira, dia 
31 de agosto, pela Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté indica que o mu-
nicípio vai encerrar a cam-
panha de vacinação contra 
o sarampo e a poliomielite 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, iniciou 
na última semana a obra 
de transposição de galeria, 
no bairro Quadra Coberta.
De acordo com a SMSP, 
a obra de transposição de  
galeria de águas pluviais 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dá continuidade 
neste sábado (1), à “Cam-
panha de Vacinação Antir-
rábica”. A ação irá percor-
rer a zona rural e a região 
central da cidade.
A vacinação, que deve co-
meçar ainda pela manhã 
zona rural, irá passar casa 
a casa nos bairros: Usina, 
Hare Krishna, Nogueiras, 
Estrada das Borboletas, 
Sertãozinho, Cruz Gran-
de, Rola, Buraqueira, Cruz 
Pequena, Colméia até Te-
tequera, Graminha, Bicas, 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba e o Fundo 
Social de Solidariedade 
realizaram, na terça-feira 
(28) - Dia Nacional do Vo-
luntariado - o I Encontro 
de Conexão do Terceiro 
Setor do Vale do Paraíba. 
A intenção foi, por meio 
da palestra de Roberto Ra-
vagnani, discutir as estra-
tégias de gestão social e do 
terceiro setor.
O evento foi realizado na 
Faculdade Anhanguera, 
com a participação de re-
presentantes de secreta-
rias de assistência social 
e instituições sociais de 
Pindamonhangaba, Tauba-
té, Canas e São José dos 
Campos, entre outras ci-
dades.
O encontro foi aberto pelo 
prefeito Isael Domingues, 
que falou a respeito da 
importância do trabalho 
de voluntariado realizado 
pelos funcionários comis-
sionados desta gestão, aos 
finais de semana, possibi-
litando com que fiquem 
abertos locais públicos 
como o Parque da Cidade, 
por exemplo.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, em parceria com 
o Sebrae, promove, no dia 
10 de setembro, palestra 
sobre a revolução digital, 
no Colonial Plaza Hotel.
Com o tema: “Como So-
breviver à Revolução 
Digital”, o evento busca 
compreender a metodo-
logia da produtividade, 
quem é novo consumidor 
e também os principais 
pilares para uma empresa 

acima da meta estabeleci-
da pelo Ministério da Saú-
de.
De acordo com a prévia, 
foram imunizadas até o 
momento 14.016 crianças 
contra o sarampo (cober-
tura de 95,63%) e 14.049 

fará o desvio de uma ga-
leria antiga que atravessa 
embaixo das residências, 
e consequentemente causa 
transtornos aos moradores.
Segundo o servidor muni-
cipal Thiago Gonçalves, 
a transposição captará a 
água da rua Fued Boueri e 
direcionará para um novo 

Taipas, Fazenda Manti-
queira, Sapucaia e região 
central do Ribeirão Gran-
de. Já na zona urbana, a 
vacinação será na Praça da 
Bíblia, das 8 às 16 horas.
Os proprietários devem 
vacinar animais acima de 
três meses de idade, pro-
porcionando desta forma a 
imunização por 12 meses, 
mantendo a saúde do ani-
mal diante deste vírus.
O diretor da Vigilân-
cia Epidemiológica da                
Prefeitura, Rafael Lama-
na, destaca que a raiva 

Ao longo do dia, foram re-
alizadas palestras com os 
seguintes temas: “volunta-
riado - uma ferramenta de 
crescimento das organiza-
ções”; “Criatividade para 
gestão”; “falar melhor 
para mostrar melhor”; e 
“captar e gerar recursos”. 
O evento foi encerrado 
com um debate entre os 
presentes.
De acordo com o pales-
trante, o enfoque do en-
contro foi incentivar uma 
conexão entre os trabalhos 
que estão sendo realizados 
pelas instituições e prefei-
turas das cidades do Vale 
do Paraíba. “Temos muitos 
bons trabalhos sendo reali-
zados, mas que não são di-
vulgados, e mais, que não 
são compartilhados entre 
as entidades”, explicou, 
usando como exemplo a 
loja Arte Encanto, desen-
volvida pelo Fundo Social 
de Solidariedade no Sho-
pping Pátio Pinda, e que 
é administrada pelos arte-
sãos cadastrados, sob su-
pervisão do Fundo Social. 
Segundo Ravagnani, a 
loja Arte Encanto deveria 

de rápido crescimento, uti-
lizando ferramentas para 
otimização de gestão e 
vendas de uma empresa na 
era digital.
O palestrante será Alfre-
do Soares que irá abordar 
como um empreendedor 
deve pensar e preparar 
sua empresa e o mindset 
do seu time para aumentar 
sua produtividade, enten-
der seu cliente, criar um 
plano de ação para uma 
estratégia de tração e usar 
ferramentas digitais para 

doses aplicadas contra a 
poliomielite (cobertura de 
95,85%). 
O público alvo em             
Taubaté é de 14.657           
crianças e a meta estabe-
lecida é de uma cobertura 
de 95%.

ramal construído na Rua 
Álvaro Pinto Madureira.
A Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos afirma 
também que essa transpo-
sição irá inutilizar a ga-
leria e eliminar os riscos 
agravantes que apresenta-
vam problemas nas estru-
turas das casas ao redor.

canina ou felina é transmi-
tida a seres humanos por 
vírus                 presente da 
saliva e secreção dos ani-
mais contaminados. Uma 
vez transmitida a seres 
humanos, não há registro 
na literatura de cura, em 
todos os casos levaram o 
paciente a óbito.
De acordo com                            
informações da Vigilân-
cia              Epidemioló-
gica, no        município, 
nos       últimos anos, há 
apenas um registro de rai-
va felina, em 2016. 

ser uma referência para 
as outras cidades da re-
gião realizarem trabalhos 
semelhantes com seus ar-
tesãos, para capacitação, 
incentivo e valorização de 
produção.
Em suas palavras, Ravag-
nani deu dicas para as en-
tidades assistenciais, res-
saltando a importância de 
ter uma atenção especial 
para a parte burocrática 
da instituição e também 
de investir no marketing. 
“Existem instituições que 
desenvolvem bons traba-
lhos mas têm dificuldade 
financeira e não conse-
guem conquistar recursos 
por não saberem formatar 
projetos, por exemplo. 
Por isso é importante que 
seja realizada uma capaci-
tação e atualização cons-
tante de conhecimentos”, 
avaliou.
Ao final, o palestrante su-
geriu que esses encontros 
sejam realizados em outras 
cidades da região, para a 
divulgação dos trabalhos 
realizados e para uma in-
teração entre as ações pro-
movidas pelas prefeituras.

acelerar o processo de 
crescimento. Possibilitan-
do desta maneira a geração 
de mais leads, vendas, da-
dos e otimizando a gestão 
para suportar um cresci-
mento acelerado.
O evento é gratuito e irá 
acontecer às 18h30 no dia 
10 de setembro. As inscri-
ções podem ser feitas pe-
los telefones 3644-1700 
ou 3642-9744. O Colonial 
Plaza Hotel fica na aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 4201.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 068/2018 – Tomada de Preços Nº 005/2018 – No dia 31 de 
agosto de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita 
Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o objeto da 
respectiva Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL, 
TROCA DE TELHADO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA 
JUDITH SIQUEIRA WEBER E SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EX-
TERNA DA ESCOLA GERALDO RODRIGUES ALCKMIN. Na ordem de 
R$701.379,04 (setecentos e um mil, trezentos e setenta e nove reais e 
quatro centavos) à empresa FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI. Ficando a empresa convocada a assinar o Contrato 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Palacete 10 de Julho
recebe exposição

Praça Monsenhor
Marcondes terá vacinação 

contra sarampo e
pólio neste sábado

Abrindo o mês de setem-
bro, o Palacete 10 de Ju-
lho recebe a exposição de 
esculturas “Gratidão”, do 
artista Paulo Medina, em 
parceria com a Casa Ama-
rela, de Caçapava.
A exposição busca mostrar 
a capacidade de criação 
e de transformação, por 
meio do uso de recursos 
da natureza no mundo das 
artes. As nove esculturas 
que integram a mostra são 
elaboradas com materiais 
reutilizáveis, que remetem 
às raízes de cada ser huma-
no, embelezando o olhar e 
a percepção do mundo.

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba estará 
neste sábado (1), das 8h às 
16h, com a campanha va-
cinação contra o sarampo 
e a poliomielite, na Praça 
Monsenhor Marcondes. 
Além do centro da cidade, 
pontos como CIAF, CI-
SAS, Cidade Nova e Ara-
retama II devem contar 
com postos de vacinação.
Conforme dados da Vi-
gilância Epidemiológica 
da cidade, 4.827 doses da 
vacina contra o sarampo 
foram aplicadas e  4.852 
contra a poliomielite. A 
meta para Pinda nesta 
campanha é de 8.200 pes-
soas imunizadas. Crianças 
de um a menores de cinco 
anos devem se vacinar, 
pois são mais suscetíveis 
a contrair essas doenças. 
“Assim, os pais e respon-
sáveis têm papel funda-
mental na manutenção na 
eliminação destas doenças 
e devem levar as crianças 
a uma unidade de vacina-
ção mais próxima”, ressal-
ta o diretor de Vigilância 
Epidemiológica, Rafael 
Lamana.
A campanha que conti-

O artista Paulo Medina é 
natural de São Paulo e re-
side em Caçapava. Autodi-
data, cria suas obras utili-
zando materiais reciclados 
como pregos e ferro, junto 
a elementos da natureza.
“Minhas obras são o re-
sultado das visões que se 
formam em minha mente. 
Moldar, transformar, criar, 
são sensações de um prazer 
inexplicável. Nas obras, o 
que mais me fascina é o 
contraste da madeira com 
o ferro, simbolizando o pe-
recível e o eterno. Vê-los 
juntos harmonicamente é 
a minha realização, seja 

nua no próximo sábado 
em Pindamonhangaba e 
as vacinas estarão dispo-
níveis em nas unidades de 
saúde: CIAF, CISAS, Ci-
dade Nova e Araretama II; 
dentro do horário de aten-
dimento que é das 8 às 16 
horas. É preciso apresentar 
a carteira de vacinação da 
criança.
Lamana destaca que além 
das crianças, toda a po-
pulação precisa manter a 
carteira de vacinação atu-
alizada. Desta maneira, 
aqueles que ainda não to-
maram essas vacinas po-
dem procurar os postos, no 
atendimento de rotina para 
regularizar sua carteira de 
vacinação.
Vale ressaltar que com o 
programa de interioriza-
ção dos venezuelanos re-
cém-chegados no Brasil, 
mais 53 refugiados che-
garam à cidade de São 
Paulo na última terça-fei-
ra (28). De abril a junho, 
já somam 287. A previsão 
da Casa Civil do Governo 
Federal, somados agosto 
e setembro de 2018, pas-
sou de 1.000 venezuela-
nos interiorizados, isto se 

embrenhando-se entre si 
ou adornando a obra. Criar 
peças que nos remete a na-
tureza e ao primitivo seja 
uma ave, um índio e suas 
máscaras tem sido a minha 
proposta e o meu desafio, 
do qual eu tenho aprecia-
do muito e agradecido a 
Deus pelo dom”, resumiu 
o artista. A exposição pode 
ser apreciada de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17 horas, no Palacete 10 
de Julho, que fica na rua 
Deputado Claro César, 33, 
centro. A montagem ficará 
em Pindamonhangaba até 
o final do mês de outubro.

torna um alerta quanto a 
possível disseminação do 
vírus do sarampo, já que 
a Venezuela vive em surto 
desde 2017. Desta forma, 
a Vigilância Epidemioló-
gica de Pindamonhanga-
ba destaca a importância 
dos pais e responsáveis 
que possuem papel funda-
mental na manutenção na 
eliminação destas doenças 
,devem levar as crianças a 
uma unidade de vacinação 
mais próxima.
Dúvidas sobre a vacinação 
podem ser sanadas através 
do WhatsApp
Para combater as diversas 
notícias falsas – as fake 
news –  que percorrem as 
redes sociais, o Ministério 
da Saúde lançou nesta se-
mana serviço para tirar dú-
vidas dos brasileiros quan-
to à saúde. Chamado de 
“Saúde Sem Fake News”, 
tem o intuito de checar 
as informações recebidas 
pela internet, a fim de que 
a população não tenha re-
ceio. Qualquer cidadão 
pode enviar gratuitamente 
o seu questionamento via 
WhatsApp para o número 
(61) 99289-4640. 


