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A GAzetA dos Municípios

Operação para supressão 
de eucalipto na rua Chile

é adiada em Taubaté

Interdição da avenida Dom 
Pedro I é cancelada

Escola Madre Cecília promove XV
Paralimpíadas de Taubaté

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

A operação para supressão 
do eucalipto localizado à 
rua Chile, bairro Jardim 
das Nações, foi adiada 
para os dias 10 e 11 de no-
vembro.
A alteração de data ocor-
reu em função da partida 
do EC Taubaté programa-
da para o próximo sábado, 
dia 3 de novembro.
Durante o período da ação, 

A Secretaria de                                   
Mobilidade Urbana de 
Taubaté cancelou a in-
terdição da avenida Dom 
Pedro I que estava progra-

Entre os dias 5 e 9 de no-
vembro, a EMEEEIF Ma-
dre Cecília promove as XV 
Paralimpíadas de Taubaté.
O evento é aberto ao pú-
blico e tem como objetivo 
proporcionar a integração 
entre as escolas de Edu-
cação Especial e Apaes da 
região.
A abertura acontecerá na 
segunda-feira às 8h.

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que não haverá ex-
pediente na próxima sexta-
feira, dia 2 de novembro, 
feriado de Finados.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva ocorrerão 
normalmente conforme 
os calendários disponíveis 
em www.taubate.sp.gov.
br/coletadelixodomiciliar 
e www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva.
 Já os Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) fecham 
na sexta-feira e abrem no 
sábado, das 8h às 12h.
O Mercado Municipal de 
Taubaté funciona das 6h às 
13h no feriado. No sábado 
e no domingo o funciona-
mento é normal.
O Terminal Rodoviário 
de Taubaté deverá receber 
cerca de 4.000 pessoas por 
dia, de sexta a domingo. 
Este número que é consi-
derado o dobro do movi-
mento em um dia normal.  

o fornecimento de energia 
naquela região deve ser 
suspenso. Também está 
prevista a interdição total 
da rua. Agentes de trân-
sito estarão no local para 
orientar os motoristas. A 
supressão é necessária em 
função de danos à árvore 
comprovados por meio de 
relatório técnico. Foram 
realizados exames de to-

mada para ocorrer a partir 
das 22h. Uma nova data 
será agendada em função 
da passagem de uma carga 
especial de um transfor-

Neste ano, participarão 
dos jogos cerca de 400 
paratletas vindos de Caça-
pava, Campos de Jordão, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba e Taubaté.
Durante os jogos, serão 
disputadas medalhas nas 
modalidades individuais 
e coletivas de atletismo, 
basquete, capoeira, corri-
da de rua, dama, dominó, 

Os destinos mais procura-
dos são: Ubatuba, Apare-
cida, São Paulo, Santos, 
sul de Minas Gerais (São 
Lourenço, Caxambu e Ita-
nhandu) e Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, 
São José do Rio Preto, Re-
sende, Barra Mansa, Volta 
Redonda. 
As empresas de ônibus 
trabalham com carros ex-
tras somente quando há a 
necessidade, por enquan-
to apenas Curitiba e Belo 
Horizonte possuem carro 
extra, os outros destinos 
continuam sem grande 
procura até o momento.
Com a expectativa de rece-
ber 20 mil pessoas, os dois 
cemitérios municipais de 
Taubaté vão funcionar na 
sexta-feira em horário es-
tendido, das 7h às 18h.
Os serviços essenciais à 
população não serão inter-
rompidos durante o feria-
do:

mografia de impulso para 
análise das lesões e ocos 
no lenho, que identifica-
ram o comprometimento 
da estrutura do tronco da 
árvore. A tomografia des-
cartou ainda a possibilida-
de de uma dendrocirurgia 
para a recuperação da es-
pécie. Após a supressão do 
eucalipto, será efetuado o 
plantio de um ipê branco.

mador da cidade de Gua-
rulhos pela rodovia presi-
dente Dutra em direção à 
Usina Belo Monte, no Rio 
de Janeiro.

futsal, handebol, marato-
na, natação, tênis de mesa, 
queimada e vôlei.
O encerramento aconte-
cerá na sexta-feira, com 
a premiação de todas as 
instituições participantes. 
A Unidade Escolar Madre 
Cecília fica na Avenida 
Francisco Alves Montei-
ro, sem número, no bairro 
Novo Horizonte.

* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição 
excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, de-
senvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é 
atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.

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

Livro D-25, FLS. nº 11, Termo nº 6891
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DUARTE DA SILVA e LETÍCIA CRISTINA DE CARVALHO NUNES, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé-SP, nascido em 12 de dezembro de 1994, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domici-
liado na Rua Afonso Tereza de Jesus, nº 85, Parque Vera Cruz, CEP 12120-000, Tremembé/SP, filho de FLAVIO APARECI-
DO DA SILVA, de 45 anos, nascido na data de 2 de novembro de 1972, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, 
natural de Tremembé/SP e de NADIA CRISTINA DUARTE DA SILVA, de 42 anos, nascida na data de 21 de julho de 1976, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 28 de dezembro 
de 1997, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ 
CARLOS TEIXEIRA NUNES, de 44 anos, nascido na data de 28 de fevereiro de 1974, residente e domiciliado em Tremem-
bé/SP, natural de Tremembé/SP e de LIGIA CRISTIANE DE CARVALHO, de 36 anos, nascida na data de 6 de dezembro de 
1981, residente e domiciliada em Tremembé/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. 

Livro D-25, FLS. nº 12, Termo nº 6892
Faço saber que pretendem se casar WELLINGTON FELIPE DE SOUZA e JÉSSICA ARCANJO CHAVES DA SILVA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Recife-PE, nascido em 4 de agosto de 1992, de profissão gesseiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Cincoenta e Sete, nº 257, Jardim Maracaibo, CEP 12120-000, Tremembé/SP, filho de SEVERINO JOSÉ DE SOUZA, 47 
anos, natural de Lagoa de Itaenga/PE, nascido na data de 1 de fevereiro de 1971 e de MARILUCE FERREIRA DE SOUZA, 
de 42 anos, natural de Lagoa de Itaenga/PE, nascida na data de 18 de dezembro de 1975, residentes e domiciliados Tremem-
bé/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 26 de janeiro de 1993, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de DIMAS ARCANJO DA SILVA, de 44 anos, natural de Arará/PB, 
nascido na data de 28 de julho de 1974 e de MARILEIDE CHAVES DA COSTA, de 42 anos, natural de Solânea/PB, nascida 
na data de 9 de outubro de 1976, ambos residentes e domiciliados 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. 

Livro D-25, FLS. nº 12, Termo nº 6893
Faço saber que pretendem se casar DEIVID DOS SANTOS LAUREANO e RAQUEL MARIANO VAROTO, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremem-
bé-SP, nascido em 25 de janeiro de 1981, de profissão autonomo, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Tra-
vessa Francisco de Paula de Abreu, nº 362, Centro, Tremembé/SP CEP 12120-000, filho de LUIZ CARLOS LAUREANO, 
falecido em em Taubaté/SP na data de 1 de março de 2015 e de APARECIDA FATIMA DOS SANTOS LAUREANO, de 59 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 4 de maio de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Santos-SP, nascida em 30 de março de 1994, de profissão operadora de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua José Lourenço da Silva, nº 20, Terras do Bemvira, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de ALEXANDRE VAROTO, 
de 49 anos, natural de Santos/SP, nascido na data de 11 de setembro de 1969, residente e domiciliado em Santos/SP e de 
MARIA IRAI MARIANO SILVA, falecida em em Campos do Jordão/SP na data de 7 de janeiro de 1997. 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. 

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

Livro D-25, FLS. nº 13, Termo nº 6894
Faço saber que pretendem se casar EDVALDO BATISTA DE AZEVEDO GONÇALVES e JACQUELINE DE OLIVEIRA 
SILVA LEAL, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Lorena-SP, nascido em 19 de dezembro de 1982, de profissão analista de saque, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Avenida Doutor Eugenio Borges, nº 211, Santo Antonio, Lorena/SP, Cep 12608-595, filho de 
EDWALD BATISTA GONÇALVES, de 71 anos, natural de Lorena/SP, nascido na data de 30 de abril de 1947 e de SONIA 
REGINA DE AZEVEDO GONÇALVES, de 65 anos, natural de Lorena/SP, nascida na data de 25 de outubro de 1953, ambos 
residentes e domiciliados em Lorena/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 10 de março de 1983, de profissão profes-
sora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Miguel Bueno de Oliveira, nº 30, Residencial Santa Isabel, Tre-
membé/SP, Cep 12120-000, filha de DERISVALDO DE OLIVEIRA LEAL, de 58 anos, natural de Nova Canaã/BA, nascido 
na data de 5 de junho de 1960 e de MARIA GORETE DE OLIVEIRA SILVA LEAL, de 58 anos, natural de Nova Canaã/BA, 
nascida na data de 9 de abril de 1960, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Educação convoca para vagas
da Educação Infantil

A Secretaria de Educação 
de Taubaté divulga em no-
vembro e dezembro a con-
vocação de mais de 1.600 
crianças que aguardam 
vaga para a Educação In-
fantil no município.
As vagas a serem publi-
cadas, nos dias 5 e 19 de 
novembro e no dia 3 de 
dezembro, serão para Ma-
ternal II, Maternal I e Ber-
çário, respectivamente.
As convocações são para 
início das aulas em 2019 e 
já atendem a nomenclatu-
ra adotada pela Secretaria 
Escolar Digital do Estado 
de São Paulo. As crianças 
atendidas no Maternal II 
são as nascidas entre julho 
de 2015 e junho de 2016. 
Já as de Maternal I são 

as que nasceram entre os 
meses de julho de 2016 e 
junho de 2017. E as crian-
ças a serem atendidas no 
Berçário são as de julho de 
2017 a outubro de 2018.
A listagem com os convo-
cados para a 1ª Etapa, que 
corresponde a crianças 
nascidas de julho de 2014 
a junho de 2015, já está 
no site da Prefeitura de 
Taubaté na aba Educação 
Infantil. Estas matrículas 
devem ser feitas até o dia 
9 de novembro.
Serviço: Convocação para 
vagas – Educação Infantil
1ª etapa (antigo Maternal 
II)
Data de publicação da con-
vocação: 22 de outubro
Período de matrícula: 23 

de outubro a 9 de novem-
bro
Maternal II (antigo Mater-
nal I):
Data de publicação da con-
vocação: 5 de novembro
Período de matrícula: 5 de 
novembro a 23 de novem-
bro
Maternal I (antigo Berçá-
rio II)
Data de publicação da con-
vocação: 19 de novembro
Período de matrícula: 19 
de novembro a 7 de de-
zembro
Berçário (antigo Berçário 
I)
Data de publicação da con-
vocação: 3 de dezembro
Período de matrícula: 3 de 
dezembro a 21 de dezem-
bro
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Prefeitura antecipa 13º
salário e injeta R$ 6 milhões

na economia de Pinda

Vigilância Epidemiológica alerta 
sobre uso de vasos em túmulos

Maricá tem palestras
sobre o Outubro Rosa

Pindamonhangaba fará revisão 
do Plano Diretor da cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai antecipar 
o pagamento da segunda 
parcela do 13º salário para 
os servidores públicos mu-
nicipais para o dia 9 de no-
vembro. Com isso, injeta 
cerca de R$ 6 milhões na 
economia da cidade.
Cerca de 3700 funcioná-
rios receberão o benefício 
que, por lei, poderia ser 
pago até o dia 20 de de-
zembro. Essa antecipação 
é reflexo da economia fei-
ta durante o ano e reflete 
a atenção que a Prefeitura 
tem com seus funcioná-
rios. “Além da antecipa-
ção da segunda parcela do 
décimo terceiro, que cola-

Prefeitura lançará placas 
informativas aos visitantes 
sobre recipientes que pos-
sam acumular água
Com a aproximação da 
celebração do dia de Fina-
dos, nesta sexta-feira (2), a 
Secretaria de Saúde alerta 
os visitantes dos cemité-
rios do município. Neste 
ano, a Prefeitura lança-
rá placas informativas ao 
Cemitério Municipal in-
formando aos visitantes 
quanto à proibição do uso 
de recipientes que possam 
acumular água. Por isso, 
recomenda-se a utilização 

Na tarde última sexta-fei-
ra (26), o PSF (Programa 
Saúde da Família) do Ma-
ricá promoveu uma pales-
tra para as mulheres que 
moram no bairro.
A tarde contou com duas 
palestras preparadas para 
abordar a saúde da mulher 
tendo em vista a cons-
cientização sobre o cân-
cer de mama. A primeira 
foi sobre a importância da 
prevenção do câncer de 
mama, realizada pela en-
fermeira responsável pela 
unidade, Roseane Corrêa 
Lima, logo em seguida 
houve a palestra “empode-
ramento da mulher” com a 
coach Simone Frasson.
“É importante ter esses 
eventos para trabalhar com 
a comunidade o controle 
das doenças, além de ter 
participação junto à equi-
pe de saúde para promover 
a campanha ao câncer de 

Pindamonhangaba está se 
preparando para o lança-
mento da revisão de seu 
Plano Diretor. Na segun-
da-feira (29), foi realizado 
o Seminário Técnico inter-
no, para os representantes 
das secretarias municipais 
que farão parte do núcleo 
gestor, responsável por 
acompanhar todo o pro-
cesso.
O lançamento oficial da 
Revisão do Plano Diretor 

bora para o aquecimento 
do comércio da cidade, 
a Prefeitura também está 
atendendo outra solicita-
ção dos funcionários, que 
é a regulamentação do re-
cesso para a comemoração 
das festas de final de ano, 
tanto Natal quanto Ano-
Novo”, explicou o secre-
tário de Administração da 
Prefeitura, Fabrício Au-
gusto Pereira. De acordo 
com a Portaria Geral 5106, 
de 25 de outubro de 2018, 
os servidores poderão ade-
rir ao recesso para a come-
moração das festas de final 
de ano (Natal e Ano Novo) 
optando por um dos perío-
dos - de 26 a 28 de dezem-

de flores naturais, e em ca-
sos que se utilizem vasos, 
que estes sejam preenchi-
dos com areia.
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica da 
cidade, o cemitério é um 
ponto estratégico, que re-
cebe visitação quinzenal 
dos agentes de Controle 
de Vetores, além do olhar 
permanente dos servidores 
do setor, para a remoção 
e eliminação de qualquer 
superfície que possa acu-
mular água com vistas à 
diminuição de oferta de 
criadouros do mosquito 

mama”, Roseane.
As ações de conscientiza-
ção sobre o Outubro Rosa 
continuam sendo realiza-
das em todos os
postos de saúde dos bair-
ros da cidade.
Carreta da Mamografia
A Carreta da Mamografia 
“Mulheres de Peito”, do 
Governo do Estado, está 
atendendo as mulheres 
de Pindamonhangaba, no 
estacionamento da Prefei-
tura. Os atendimentos são 
de segunda-feira a sábado, 
sendo de segunda a sexta, 
distribuição de 50 senhas 
por ordem de chegada e 
atendimento no mesmo 
dia, das 9 às 18 horas; e no 
sábado, distribuição de 25 
senhas, com atendimento 
das 9 às 13 horas.
A Carreta da Mamogra-
fia permanecerá em Pinda 
até o dia 10 de novembro, 
sendo os exames até o dia 

de Pindamonhangaba está 
previsto para a segunda 
quinzena de novembro, 
a partir de quando serão 
iniciados todos os proce-
dimentos para a sua rea-
lização, como as oficinas 
técnico-setoriais, oficinas 
nos bairros e audiências 
públicas, entre outros.
A Secretaria de Infraes-
trutura e Planejamento da 
Prefeitura está à frente da 
revisão do Plano Diretor, 

bro ou de 2 a 4 de janeiro 
de 2019 - sob aprovação 
da chefia, preservando 
os serviços essenciais. A 
compensação deverá ser 
feita em 30 minutos ou 
uma hora diária, mediante 
a antecipação do início da 
jornada de trabalho ou de 
sua extensão, respeitado o 
horário de funcionamento 
do Setor e garantido que, 
na permanência para além 
da jornada, o servidor efe-
tivamente exerça as ativi-
dades de sua competência.  
A compensação de horário 
poderá ser concluída até 
mês de março/2019, e de-
verá ser estabelecido pela 
chefia imediata.

Aedes aegypti que trans-
mite dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela.
“Desta forma, estimamos 
que 15 mil visitantes do 
cemitério farão suas devi-
das homenagens aos seus 
entes querido, preservado 
a saúde coletiva”, desta-
ca o diretor da Vigilância 
Epidemiológica, Rafael 
Lamana.
O horário de funcionamen-
to do Cemitério Municipal 
no dia 1 de novembro (Dia 
de Todos os Santos) será 
das 7 às 17 horas; e dia 2 
(Finados), das 6 às 18h30.

8 de novembro. Mulheres 
de 35 a 49 anos precisarão 
apresentar o pedido mé-
dico, cartão SUS e RG; 
acima de 50 anos serão ne-
cessários somente o RG e 
o cartão SUS.
Incidência de câncer nas 
mulheres
Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer, somente 
neste ano são esperados 
16.370 casos novos de 
câncer de colo de útero, 
com um risco estimado de 
cerca de 17 casos a cada 
100 mil mulheres.
O Instituto afirma também 
que o câncer de mama é o 
gênero mais comum entre 
as mulheres brasileiras, 
correspondendo a cerca 
de 30% de novos casos ao 
ano. O câncer de mama 
também acomete homens, 
mas são raros os casos e 
representam somente 1% 
do total.

por meio da empresa Geo 
Brasilis, vencedora do cer-
tame licitatório. O núcleo 
gestor contará com repre-
sentantes ainda da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de 
Gestão e Articulação Po-
lítica, Secretaria de Ser-
viços Públicos, Secretaria 
de Negócios Jurídicos e 
Secretaria de Habitação, 
Meio Ambiente e Regula-
rização Fundiária. 
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