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Prefeitura de Taubaté e Unitau 
promovem passeio pelo

patrimônio histórico da cidade

Campanha Fique Sabendo 
começa no dia 1º em Pinda

Torcida arrecada mais de
7 toneladas de mantimentos 

para jogos do vôlei de Taubaté

Ginásio do Cidade Nova em Pinda
recebe atletas da seleção de Handebol

No próximo domingo, dia 
2 de dezembro, às 10h, 
acontece o passeio turísti-
co pelos patrimônios his-
tóricos e arquitetônicos do 
centro de Taubaté, realiza-
do pela Secretaria de Tu-
rismo e Cultura em parce-
ria com o Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de Tauba-
té (Unitau).
A saída será pela aveni-
da Tiradentes, iniciando o 
percurso pelo Palácio Bom 
Conselho, em seguida para 
a residência de Raul Gui-
sard, Hospital Regional 

O dia 1 de dezembro é 
celebrado mundialmente 
como dia internacional da 
luta contra a Aids, e com 
o aumento de 23%, cerca 
de 120 casos, entre 2013 e 
2018 de pacientes soropo-
sitivo no município, a Se-
cretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba preparou 
até a próxima semana, uma 
extensa programação com 
objetivo de conscientizar a 
população sobre a doença. 
A programação que co-
meça neste sábado (1/12), 
com o “Fique Sabendo”, 
no Shopping Pátio Pinda, 
das 13 às 20 horas, levará 
informação de prevenção 
e conscientização no es-
tande, além da distribuição 
de preservativos. Na rede 
pública estadual de ensi-
no, haverá apresentação de 
34 esquetes abordando o 
tema, para jovens em par-
ceria com a Diretoria de 
Ensino de Pindamonhan-
gaba.
De acordo com o Departa-
mento de Riscos e Agravos 
à Saúde – Vigilância Epi-
demiológica, foram dis-
postos sete pontos de ação 
para a campanha. Além do 
shopping, dia 3 a equipe 
estará na Praça Monsenhor 

Doações de torcedores 
da equipe de vôlei da 
EMS Taubaté Funvic ren-
deram nesta temporada 
2018/2019 mais de 7 tone-
ladas de mantimentos para 
entidades assistenciais do 
município. Para se ter uma 
ideia, foram realizados 
nesta temporada 10 jogos 
no ginásio do Abaeté. Em 
oito desses jogos foram 
arrecadados alimentos não 
perecíveis, com a soma 
total em 7.170 quilos. Em 
um dos jogos, a arrecada-
ção foi de ração para cães e 
gatos, chegando a um total 
de 996 quilos. E uma das 
partidas recebeu doações 
de fraldas geriátricas, tota-

Com a parceria da Secre-
taria de Esportes com a 
Secretaria da Educação, os 
alunos do Projeto “Mais 
Handebol”, do Ginásio de 
Esportes, no bairro Cidade 
Nova, participaram de uma 
Clínica de Handebol, na 
tarde da última quarta-feira 
(28). O evento contou com 
a participação dos atletas 
Mayke, Thiago (“Toco”), 
André e Daniel, da equipe 

(antigo palacete da família 
Guisard), colégio Jardim 
das Nações (antiga resi-
dência de Felix Guisard 
Filho), galpões e edifício 
“Félix Guisard” (CTI). O 
passeio continua pela ave-
nida Nove de Julho, pelas 
edificações da antiga Com-
panhia Predial de Taubaté 
e encerrando pela estação 
ferroviária.
A caminhada será                      
acompanhada por meio 
de monitoria dos alunos 
da Arquitetura participan-
tes do projeto Restau, que 
vão explicar e passar infor-

Marcondes, das 9h às 17h; 
dia 4, no Cisas (Moreira 
César), das 8h às 16h;  dia 
5, das 8h às 12h, na praça 
central do Araretama, e das 
13h às 16h, no Bem Viver; 
dia 6, das 9 às 16h, na Pre-
feitura; e dia 7, das 8h às 
16h, no CEM – Centro de 
Especialidades Médicas. 
As unidades de saúde tam-
bém realizarão ações em 
seus bairros.
Prevenção - Conforme in-
formações da Secretaria de 
Saúde, atualmente a cida-
de possui cadastrados 610 
pacientes HIV positivo, 
que não necessariamente 
desenvolveram a doença. 
Com objetivo de frear o 
crescimento da contamina-
ção pelo vírus, o diretor do 
Departamento de Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafa-
el Lamana, afirma que o 
melhor caminho é a pre-
venção e o conhecimento 
da enfermidade, por isso 
deve-se praticar sexo com 
preservativo, não com-
partilhar seringa por mais 
de uma pessoa e utilizar 
instrumentos que cortam 
ou perfuram devidamente 
esterilizados. “Nos chama 
atenção com a banalização 
do o uso indiscriminado 

mações sobre os imóveis, 
com o objetivo de apre-
sentar aos participantes a              
história e conceitos de 
arquitetura que definem 
esses prédios como o patri-
mônio                 cultural do 
município.
A participação é aberta ao 
público e não é necessária 
inscrição prévia.
Este evento integra o pro-
jeto “Taubaté para Tauba-
teanos”, que consiste em 
promover ações culturais 
com o objetivo de divulgar 
o patrimônio cultural da ci-
dade.

do coquetel ‘anti-aids’ que 
é recomendado para uso 
após exposição indesejada 
– acidente com profissio-
nais da saúde ou violência 
sexual –  com o vírus nas 
primeiras 72horas. O uso 
nos sugere a pratica de 
sexo sem preservativo ou 
utilização de seringas ou 
objetos cortantes contami-
nados, acreditando que a 
prática se resume apenas 
em fazer uso do coquetel, 
porém há as complicações 
a saúde como danos ao 
fígado e rins, distúrbios 
gastrintestinais e doenças 
coronariana, bem como, 
social” destaca Lamana.
Dupla prevenção
Durante a ação de cons-
cientização sobre a Aids, 
haverá também o refor-
ço da campanha contra o 
Aedes aegypti, os agentes 
estarão disponibilização 
informações. Haverá ainda 
a vacinação contra a febre 
amarela, para aqueles que 
não se imunizaram durante 
a campanha realizada pela 
Prefeitura no primeiro se-
mestre deste ano. Será sex-
ta-feira (30), durante o dia 
todo, na Praça Monsenhor 
Marcondes, e no dia 1º, no 
Shopping Pátio Pinda. 

lizando 1.275 unidades.
As doações são encami-
nhadas para instituições 
que atuam em diversas áre-
as. Lares para idosos, pro-
jetos sociais focados em 
crianças, casas de acolhi-
mento, entidades de prote-
ção animal, entre outros.
As duas torcidas organi-
zadas da EMS Taubaté 
Funvic, a Unidos pelo Vô-
lei Taubaté e a Guerreiros 
Vôlei Taubaté, também são 
parte importante das ações. 
Além de colaborarem com 
as trocas de ingressos pe-
los itens solicitados, todo 
mês cada agremiação rea-
liza pelo menos uma ação 
social, arrecadando manti-

de Handebol de Taubaté 
que compõem a Seleção 
Brasileira de Handebol.
Os atletas interagiram com 
os alunos, abrindo espaço 
pra perguntas, esclareci-
mento de dúvidas e tam-
bém fizeram minijogos de 
handebol com as crianças. 
No final foram doadas 
duas camisetas para serem 
sorteadas entre os alunos, 
que por sua vez deram pre-

mentos, agasalhos, ou aju-
dando de alguma forma as 
instituições da cidade que 
estejam necessitando de 
apoio.
As ações de troca de in-
gressos por mantimen-
tos seguem durante toda 
a temporada, sempre nos 
jogos realizados no giná-
sio do Abaeté, em todas 
as competições em que a 
EMS Taubaté Funvic esti-
ver em disputa.
EMS Taubaté Funvic e 
SESC-RJ se enfrentam às 
20h do próximo sábado, dia 
1º de dezembro, no ginásio 
Abaeté. A partida é válida 
pela 7ª rodada da Superliga 
Cimed 2018/2019.

sentes aos atletas.
Estiveram presentes nesse 
evento, o secretário de es-
portes professor Everton 
Chinaqui, o diretor de es-
portes professor Macedo 
Giudice, o gestor geral de 
esportes professor Dante 
Guerrero e a gestora pro-
fessora Priscila Gabriel 
Mateus, professor João 
Lucas Ferreira e a profes-
sora Fabíola Freitas. 
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Uma cidade estância, pe-
quena, simples e de lon-
gos braços acolhedores. 
Deixa-nos sentir à vonta-
de, possibilita-nos a viver 
felizes. O que mais quer 
o homem senão a felici-
dade? Diz o sábio: So-
mos felizes quando tudo 
que vemos estamos ven-
do Deus. Na verdade é 
assim que nos sentimos 
quando estamos e vemos 
a cidade em que vivemos. 
Já não bastasse a rique-
za da qualidade de vida 
que a cidade nos ofere-
ce, ainda nos transmi-
te uma sensação de paz, 
fé e esperança, pela pre-

sença de seu Santo padro-
eiro Senhor Bom Jesus 
de Tremembé. Sentimo-
nos orgulhosos de viver 
nesta terra abençoada,  
gratos pelo seu acolhimen-
to, por todas as amizades 
conquistadas e alegres por 

poder participar de mais 
uma festa do aniversário da 
cidade. Por isso Tremem-
bé mora no meu coração.
Parabéns Tremembé 26 de 
novembro Dolores Russo
Moradora, Cidadã Tremem-
beense e Ex-vereadora.

Mensagem de Aniversário
de Tremembé
O que é Tremembé?
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1.Curso de Inglês Particular “PROFESSORA RENATA AMARAL” (0xx12) 
99763-2800
2.Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624- 
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br
3.Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572
4.Lanchonete Bell (JUNINHO DA POP) (0xx12) 3674-3922
5.F.J.P. Assessoria Contábil Patrícia (12) 3674-2649 / (12) 3674-1725 e-mail: fjp.
assecont@terra.com.br
6.+ 1 Kbrito’s Lanches (0xx12) 98830- 3482
7.Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
8.Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565
9.Barbearia 26 de Novembro Tremembé
10.Serralheria Tremembé (MESSIAS) Desde 1984 -  (0xx12) 3672-1660

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da Coluna 
Humor do Pedrão para a edição de 

Novembro - Dezembro de 2018

Taubaté abre inscrições 
para Concurso
de Presépios

Idosos da cidade  de Pinda 
participam da Super Liga 

da Melhor Idade

COI flagra descarte
irregular de

entulho em Taubaté
Estão abertas as inscrições 
do XXVIII Concurso de 
Presépios de Taubaté. O 
edital foi publicado nesta 
semana e o prazo para o 
morador se cadastrar é até 
o dia 7 de janeiro de 2019 
na Secretaria de Turismo 
e Cultura. Para participar 
do concurso é necessário 
ser morador de Taubaté e 
inscrever somente um pre-
sépio, devendo ter obriga-
toriamente as representa-
ções da Sagrada Família de 
Nazaré (Menino Jesus na 
manjedoura, Maria e José), 
os três Reis Magos com 
seus presentes, os animais 
e a estrela guia. No ato da 
inscrição, o morador deve 
apresentar cópias do RG, 
CPF e comprovante de en-
dereço, a ficha de inscrição 
devidamente preenchida e 
uma foto impressa no ta-
manha 13x18cm do presé-
pio a ser inscrito.

Os idosos que praticam 
vôlei adaptado participa-
rão neste sábado (1/12) da 
Super Liga da Melhor Ida-
de, organizada pela Con-
federação Brasileira de 
Vôlei Adaptado. Pinda que 
enfrenta o time da cidade 

Câmeras do Centro de 
Operações Integradas 
(COI) de Taubaté auxilia-
ram a flagrar um homem 
descartando entulho na tar-
de da última quarta-feira, 
dia 28 de novembro.
Durante monitoramento 
preventivo de locais com 
grande índice de descarte 
irregular,  foi visualizado, 
por volta de 16h, um ho-
mem descartando entulhos 
com auxílio de um carri-
nho de mão na Esplanada 
Santa Terezinha.
A.C.M.S, de 55 anos, foi 
abordado pela Polícia Mi-
litar e o fiscal de Posturas 
foi acionado. O homem 
foi autuado pela Lei Com-
plementar nº7, de 17 de 
Maio de 1991 – artigo 433 
§  1º.  – “Fazer uso de ter-
renos desocupados com o 
depósito de lixo”. O valor 
da multa é de R$ 1.871,80 
reais.
A Prefeitura de Tauba-
té iniciou em novembro 
ações de fiscalização para 
inibir o descarte de entu-
lho em locais impróprios. 
A ação é conjunta entre as 
Secretarias de Serviços Pú-
blicos, Segurança, Mobili-
dade Urbana e Saúde (atra-
vés do Centro de Controle 
de Zoonoses). As ações são 
semanais e a secretarias 
acompanham os possíveis 

Encerrando o prazo para 
inscrição, uma comissão 
julgadora formada por 
funcionários da Secretaria 
de Turismo e Cultura se 
reunirá para, inicialmente, 
escolher 30 presépios para 
receberem as visitas em 
suas residências. A comis-
são irá analisar quesitos 
como iluminação, organi-
zação, beleza e a presença 
das figuras básicas.
Após conclusão das visi-
tas, que deverão acontecer 
durante o mês de janeiro de 
2019, a comissão julgado-
ra fará a classificação dos 
cinco primeiros colocados 
do concurso e publicará 
em diário oficial.
O concurso encerra com 
a premiação dos vencedo-
res e uma confraternização 
no dia 03 de fevereiro de 
2019, domingo, às 9h, no 
Centro Cultural Municipal 
“Toninho Mendes”, onde 

de Tietê, na fase estadual, 
se vencê-lo estará entre 
as oito melhores equipes 
do estado de São Paulo e 
classificará para a fase na-
cional.
 A gestora Marilda de Oli-
veira comenta que embo-

locais onde ocorre o de-
pósito ilegal do lixo. Após 
quatro semanas de fiscali-
zação, foram emitidas 12 
multas e apreendidos três 
carros, oito carrinhos de 
mão e uma carroça, com 
o animal encaminhado 
ao Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ).
O descarte impróprio de 
lixo e entulho em terrenos 
pode trazer uma série de 
transtornos, como prolife-
ração de roedores, insetos 
e animais peçonhentos. 
Entulhos, por exemplo, po-
dem servir de abrigo para 
aranhas e escorpiões, e 
ainda podem se tornar cria-
douros do mosquito Aedes 
Aegypti.
Taubaté conta hoje com 12 
Postos de Entrega Voluntá-
ria (PEVs). Os espaços são 
destinados ao despejo gra-
tuito de até 1m³ de entu-
lho, sobras de materiais da 
construção civil, mobília, 
eletrodomésticos, restos de 
poda, galhos e outros de-
jetos verdes e lixo eletrô-
nico como baterias, pilhas 
e lâmpadas fluorescentes. 
Os PEVs não aceitam lixo 
domiciliar.
O horário de funcionamen-
to das unidades é de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 
17h, e aos sábados das 8h 
às 12h. Outros dois pontos 

acontecerá a apresentação 
dos grupos de Folia de 
Reis e de Adoração de Pre-
sépios.
O XXVIII Concurso de 
Presépios de Taubaté tem 
o objetivo introduzir e res-
gatar a cultura e a memória 
das tradições populares do 
Natal por meio dos presé-
pios, bem como, propor-
cionar a contemplação e 
reflexão sobre o nascimen-
to de Jesus, e assim promo-
ver a troca de experiências 
entre grupos sociais, va-
lorizando a criatividades 
da comunidade envolvida 
através da utilização de 
técnicas artesanais e artís-
ticas locais.
O Centro Cultural Munici-
pal “Toninho Mendes” fica 
na Praça Coronel Vitoria-
no, 01, Centro. As inscri-
ções devem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h.

ra o adversário seja uma 
equipe desconhecida, a ex-
pectativa é boa e Pinda irá 
fazer um grande jogo em 
busca da vitória. Pindamo-
nhangaba irá disputar na 
categoria +59 com as equi-
pes feminina e masculina.

serão entregues até o final 
deste ano no Santa Tereza 
e região central.
Confira abaixo a relação 
dos PEVs de Taubaté.
PEV Jardim Santa Helena 
– Rua Jaime Domingues 
da Silva, nº 457
PEV Parque Aeroporto – 
Avenida São Francisco 
das Chagas, n° 209 (antiga 
Avenida Timbó)
PEV Cecap – Rua Paulo 
Wagner de Barros, nº 201
PEV Jardim Ana Rosa/Ja-
raguá – Avenida Manoel 
Antônio de Carvalho, n° 
1540
PEV Jardim Mourisco – 
Avenida José Benedito 
Penna Guimarães, nº 201
PEV Parque São Luiz – 
Avenida Ivan da Silva 
Cunha, 605
PEV Parque Três Marias 
I – Avenida Vereador Rod-
son Lima, s/n
PEV Parque Três Marias II 
– Avenida Joaquim Ferrei-
ra da Silva, 241
PEV Portal da Mantiqueira 
– Avenida Bento Nogueira 
de de Moura, 420
PEV Parque Urupês – Rua 
Fernandópolis, 50
PEV Piratininga – Avenida 
José Benedito Miguel de 
Paula, 61
PEV Imaculada – Aveni-
da Imaculada Conceição, 
2033
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Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.
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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.
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.

EDITORIAL
Pelo menos o básico

A  administração pública deve  se preocupar com o básico. O que é o básico, a saúde 
, a educação e a segurança Estas são as prioridades porque o resto vem depois. O 
cidadão paga alta taxa de tributos e em contra partida quer ver o retorno. Daí a insa-
tisfação do povo. Se o governo arrecada para prestar serviços de saúde, educação e 
segurança, estes serviços básicos deveriam ser oferecidos pelo governo sem custos 
para o cidadão. Não tem sentido o cidadão ter que contratar o seguro particular para 
proteger seu patrimônio, o mesmo acontecendo na educação onde os pais devem 
matricular seus filhos em escolas particulares, assim como na saúde, onde o cida-
dão procura o plano particular. Não é para isso que são pagos os impostos? Vamos 
por os pingos nos is e esperar que o novo governo atente para estes fatos e comece 
a tratar o povo com mais consideração e reveja com carinho todas essas questões.

Alunos promovem blitz 
para alertar sobre a

dengue e outras doenças

Nesta quinta-feira, 29 de 
novembro, das 14h às 
15h,  22 alunos do 5º ano 
da EMEF Dr. Quirino pro-
movem uma blitz com os 
motoristas que passarem 
pela avenida Vila Rica, no 
bairro Estiva.
O objetivo da ação é aler-
tar a população para os 
perigos da dengue, zika,               
chikungunya e febre ama-
rela, doenças transmitidas 
pelo mosquito Aedes ae-
gypti.
Além da distribuição de 
material informativo, os 
alunos vão utilizar instru-
mentos musicais e grito de 
guerra para chamar a aten-

ção dos motoristas no mo-
mento em que o semáforo 
fechar.
O projeto faz parte da Se-
mana Integrada de Mo-
bilização Social contra o 
Aedes aegypti. Foram re-
alizadas atividades com 
todos os alunos da rede 
municipal de ensino nessa 
segunda quinzena de no-
vembro,  com orientações 
sobre os perigos das doen-
ças, abordagens de preven-
ção e combate ao mosqui-
to.
Confira abaixo outras ati-
vidades previstas dentro da 
semana.
Dia 29

Emef  Simone dos Santos 
– palestra Xô Mosquito às 
9h, 10h, 14h e 15h
Supermercado Shibata – 
estande e panfletagem das 
9h às 16h
Dia 30
Emei  Ana Maria Zarzur 
– palestra Xô Mosquito às 
9h
Praça Dom Epaminondas  
– estande e panfletagem 
das 9h às 11h
Taubaté Shopping – es-
tande e panfletagem das 
13h30 às 16h30
Dia 1 de dezembro
Sedes – estande, panfleta-
gem e apresentação da Fa-
muta das 14h às 16h

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

Livro D-25, FLS. nº 20, Termo nº 6908
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO MARQUES DE VASCONCELOS e LILIAN ODORICO DOS SANTOS, 
apresentando os documentos necessárioS exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 5 de março de 1987, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
avenida Sete de Janeiro, nº 118, Jardim Santana, CEP 12120-000, Tremembé/SP, filho de ALEXIS DE VASCONCELOS, 
de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 19 de outubro de 1962, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de 
SUSANA MARQUES VASCONCELOS, de 55 anos, natural de Porto Alegre/RS, nascida na data de 14 de setembro de 1963, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Santo André-SP, nascida em 8 de setembro de 1986, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de WALMIR ODORICO DOS 
SANTOS, de 57 anos, natural de Londrina/PR, nascido na data de 21 de maio de 1961 e de TEREZINHA RODRIGUES DA 
SILVA SANTOS, de 54 anos, natural de Terra Rica/PR, nascida na data de 19 de outubro de 1964, 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. 

Tremembé, 29 de novembro de 2018. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Chapa 1 vence eleição da OAB em Tremembé

Samu completa 2 anos de atividades em Taubaté e região

Encabeçada pelo Dr. Luiz, a 
chapa 1 foi eleita para diri-
gir o trabalho dos próximos 

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia) completa dois anos 
de atividades em Tauba-
té e região com a marca 
de 142.926 chamadas e 
63.987 mil atendimentos 
concretizados.
O serviço foi implantado 
em 24 de novembro de 
2016, por meio do Cisamu, 
consórcio municipal que 
hoje reúne oito cidades e 
uma população de cerca de 
426 mil pessoas.
Taubaté, Campos 
do              Jordão, Tre-
membé, Santo Antonio do 
Pinhal,                      Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da                Ser-
ra e São Luiz do Paraitinga 
integram o consórcio.
O balanço também reflete 

anos.
A chapa 2 encabeçada pelo 
Dr Paulo Alexandre concor-

a importância do médico 
regulador na triagem dos 
casos e a liberação das via-
turas em situações de real 
necessidade.
Dos 63.987 atendimen-
tos que passaram pelo 
crivo dos médicos em 
dois anos, 49.885 foram                               
regulados com o em-
prego de ambulâncias. 
Isto                       representa 
dizer que 22,02% dos ca-
sos puderam ser resolvidos 
pelo telefone.
Emergências de ordem clí-
nica lideram o ranking de 
atendimentos, com 31.139 
ocorrências registradas. Os 
traumas estão em segundo 
lugar, com 11.115 casos.
 As unidades de urgência 
e emergência da Prefeitu-
ra de Taubaté lideram os 

reu mas não conseguiu ele-
ger-se.
Houve a colaboração dos 

encaminhamentos de pa-
cientes na região. Foram 
acolhidas 24.419 pessoas 
no período, com destaque 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Cen-
tral, responsável por re-
ceber 6.888 pacientes. A 
UPA San Marino está em 
segundo lugar com 5.304 
pacientes.
A conscientização da po-
pulação colaborou com a 
queda do número de trotes. 
No primeiro ano do Samu 
foram registrados 8.775 
trotes. O número caiu para 
1.732 em 2018, totalizando 
10.507 trotes em dois anos.
Por outro lado, fica o alerta 
quanto aos casos de recusa 
de atendimentos ou remo-
ção. Foram 1.339 casos no 
primeiro ano e 1.700 este 

ano, totalizando 3.039 re-
cusas em dois anos.
Ocorrências de remoção 
de pacientes por terceiros 
ou evasões também são 
significativas. No primeiro 
ano do Samu foram 1.651 
casos e no segundo ano 
foram registrados 1.305, 
totalizando 2.956 ocorrên-
cias em dois anos.
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 li-
gação, 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 urgência e 
emergência dos municí-
pios ou de Taubaté. Casos 
mais graves, como trau-
mas, por exemplo, seguem 
direto para o Hospital Re-
gional 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.
Produção Samu: novem-
bro de 2016 a novembro 
de 2018
Chamadas
1º ano – 82.999
2º ano – 59.927

Total – 142.926
Atendimentos
1º ano – 32.068
2º ano – 31.919
Total – 63.987
Atendimentos regulados 
com o empenho de viatura
1º ano – 25.266
2º ano – 24.619
Total – 49.885
Trotes
1º ano – 8.775
2º ano – 1.732
Total – 10.507
Recusa de atendimento/ re-
moção
1º ano – 1.339
2º ano – 1.700
Total – 3.039
Remoção por terceiros/ 
evasões
1º ano – 1.651
2º ano – 1.305
Total – 2.956

funcionários da casa. O 
clima ocorreu de forma 
tranquila e a eleição foi 

decidida democraticamen-
te, vencidos e vencedores 
estarão juntos objetivando 

uma OAB forte e capaz de 
atender os anceios dos ad-
vogados.
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Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou o 
Santo Padroeiro da povoa-
ção. Em 1672 foi celebra-
da a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

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

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

Parabéns  
Tremembé 122 Anos 

26 de Novembro

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

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

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

Parabéns  
Taubaté 373 Anos 

05 de Dezembro
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Câmara Municipal de
Tremembé realiza evento 

homenageando
A Câmara Municipal de 
Tremembé reuniu-se neste 
dia 26 de novembro para 
comemorar o centésimo 
vigésimo segundo aniver-

sário da estância turística 
de Tremembé. A Câmara 
recebeu inúmeros cidadãos 
que superlotaram as de-
pendências, os homenage-

ados dirigiram-se a plateia 
agradecendo pelos títulos 
recebidos.
A solenidade foi realizada 
com aplausos de todos.


