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A GAzetA dos Municípios

Tremembé inicia
Campanha do Agasalho 

2018 com reforço da
Turma da Mônica

Pinda participa de reunião 
sobre regionalização do 

turismo

“Saúde na praça”
estimula alimentação 
saudável e prática de 
esportes em taubaté

Procon inicia Programa de 
Apoio do Superendividado 

em Taubaté

Com o slogan “É tempo de 
doar!”, iniciativa do Fun-
do Social de Solidariedade 
do Estado convida a po-
pulação a participar com a 
doação de peças de roupa 
em bom estado.
A Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé, Andrea Va-
queli, participou do lan-
çamento da Campanha do 
Agasalho 2018, presidido 
pela primeira-dama Lu 
Alckmin no dia 23 de mar-
ço com uma novidade: a 

Na terça-feira (27), repre-
sentantes dos setores de 
Turismo das cidades da 
Região Turística da Manti-
queira Paulista se reuniram 
em Santo Antonio do Pi-
nhal para discutir ações de 
desenvolvimento turístico.  
Pindamonhangaba foi re-
presentada pelo funcioná-
rio do Departamento de 
Turismo, Fábio Vieira. 
As cidades integrantes da 
regionalização são, além 
de Pindamonhangaba, 
Santo Antônio do Pinhal, 
Campos do Jordão, São 
Bento do Sapucaí, São 

A Prefeitura de Taubaté, 
em conjunto com a Unitau 
(universidade de Taubaté), 
promove no dia 4 de abril 
uma manhã de orientação 
nutricional e estímulo à 
prática esportiva na praça 
Santa Terezinha.
As atividades inte-
gram o projeto “Saúde 

O Procon de Taubaté ini-
cia no dia 3 de abril o 
atendimento a consumi-
dores por meio do PAS 
(Programa de Apoio 
do Superendividado).  
Este programa é desen-
volvido pelo Núcleo de 
Tratamento do Superen-
dividamento da Fundação 
Procon-SP com o objetivo 

participação da Turma da 
Mônica, que estará pre-
sente em todas as peças de 
comunicação da Campa-
nha deste ano, incentivan-
do a população a participar 
com o slogan “É tempo de 
doar!”.
O evento de lançamen-
to aconteceu no Parque 
da Mônica, na zona sul 
da capital, com a presen-
ça do criador da Turmi-
nha, Mauricio de Sousa,  
do diretor da Mauricio de 
Sousa AO VIVO, Mauro 

José dos Campos (distrito 
São Francisco Xavier) e 
Monteiro Lobato. As reu-
niões do Plano de Regio-
nalização do Turismo são 
realizadas mensalmente. 
A regionalização atende 
ao Ministério do Turismo, 
mas a governança é regio-
nal, tendo como Interlo-
cutor da Regionalização 
e Gestor da Agência de  
D e s e n v o l v i m e n -
to da RT Mantiqueira  
Paulista, Rodrigo Ramos. 
A regionalização do Turis-
mo é um dos princípios da 
Política Nacional de Tu-

na praça” e são aber-
tas a toda população.  
A partir das 7h30, quem 
estiver na praça pode par-
ticipar de aulas de ginás-
tica e alongamento. Tam-
bém haverá apresentação 
de capoeira.
Testes de força e bioimpe-
dância estarão à disposição 

de auxiliar os consumi-
dores superendividados, 
orientando e promovendo 
a renegociação de dívi-
das com os seus credores. 
Para isto, servidores da 
unidade de Taubaté pas-
saram em fevereiro por 
uma capacitação minis-
trada pelos técnicos do  
Núcleo de Tratamento do 

Sousa, além dos parceiros 
das Secretarias de Esta-
do, autarquias, iniciativa 
privada e sociedade civil. 
Neste dia, 300 crianças 
do projeto social Casa da 
Solidariedade, do Fundo 
Social, tiveram a entrada 
gratuita para uma tarde de 
muita diversão.
Vários postos de co-
leta serão espalha-
dos pela cidade para  
a população poder doar. 
Em breve divulgaremos os 
endereços desses pontos.

rismo (lei 11.771/2008), 
adotada pelo Minis-
tério do Turismo.  
Na ocasião, foram orga-
nizados os primeiros ro-
teiros regionais, que serão 
apresentados às agências 
de viagem para comer-
cialização da região. Na 
próxima semana, os re-
presentantes da RT Man-
tiqueira Paulista estarão 
na WTMLA 2018 (World 
Travel Market Latin Ame-
rica), feira de negócios de 
turismo, apresentando a 
região para os agentes de 
viagens.

para o público, bem como 
uma avaliação nutricional. 
Dicas de nutrição com re-
ceitas saudáveis serão ofe-
recidas aos interessados 
em mudar os hábitos.
O “Saúde na praça ” vai até 
o meio-dia. Compareça, 
tire suas dúvidas e  mude 
sua vida para melhor.

Superendividado da Fun-
dação Procon.
Informações adicionais 
poderão ser obtidas na 
sede do Procon de Tauba-
té, na rua Dr. Emilio Win-
ther, 345 – Centro, de se-
gunda a sexta feira, das 
9h00 às 16h00 ou através 
dos telefones 3625-5115 
ou 3624-6610.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O quiabo é uma planta da família da malva. Quiabo é uma hortaliça de 
clima quente originário da África, sendo trazida para o Brasil pelos escra-
vos. Desde então, a hortaliça passou a fazer parte da culinária brasileira, 
um exemplo é o frango com quiabo, um símbolo da cozinha de Minas 
Gerais. Na verdade, o quiabo é uma cápsula fibrosa cheia de sementes 
que é colhida antes de chegar a fazer maturação. Geralmente, a hortaliça 
é verde, possui uma forma de cápsula, é seca e apresenta um líquido vis-
coso em seu interior. O fruto possui uma quantidade significativa de vita-
mina C, entretanto se perde durante o cozimento. Mesmo assim o quiabo 
é um alimento nutritivo, é rico em vitamina A, importante para o bom 
estado da visão, vitaminas do complexo B, fundamentais para o processo 
de crescimento, além disso, de cálcio, ferro, fósforo e cobre importante 
para a formação dos ossos, dentes e sangue. Em razão de ser um fruto 
de fácil digestão, o quiabo também é indicado no caso de infecção do 
intestino, bexiga e rins. O quiabo é consumido frito, cozido ou refogado, 
no preparo de pratos e saladas. Na hora de comprar é aconselhável optar 
por frutas firmes, sem manchas e com comprimento de doze centímetros. 
Além disso, deve-se consumir o fruto rapidamente, pois o mesmo pode 
ficar murcho e escurecer em seguida. Uma solução prática para evitar a 
goma viscosa do quiabo, pouco apreciada, é só pingar algumas gotas de 
limão enquanto estiver cozinhando. Os maiores produtores mundiais do 
fruto são: Índia, Paquistão, Gana e Egito.

Humor

O sujeito leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão.
- Não tem uma mais forte?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...
***
Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho, porque já ficava irritado 
com gente em volta dele. Varas na mão, lata de minhoca e lá vai ele 
para a beira do rio, bem cedinho. No meio do caminho, um caboclinho 
começa acompanhá-lo. O mineiro pensando: Será que esse caboclinho 
vai ficar grudado em mim? Chegaram no rio e o caboclinho do lado sem 
falar nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e também não fala 
nada. O tempo passa e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. 
Já no finalzinho da tarde, o mineiro fica com pena e oferecendo uma vara 
para o caboclinho, diz:
- Ô menino, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho muita paciência não, sô!
***
Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, re-
solveu formular um questionário para a OAB, com as seguintes pergun-
tas: 
1 – Qual é a capital do Estado Civil?
2 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5 – Tem direito a mulher em trabalho de parto em carteira assinada?
6 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão.
7 – Cabe relaxamento de pena nos casos de prisão de ventre?
8 – A marcha processual tem cambio manual ou automático?
9 – Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10 – Para um tiro a queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Mensagens

O que os filhos pensam do pai

Aos 7 anos: Papai é um gênio, sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que papai se engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são 
desta época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um 
milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste momento, talvez pudesse 
me aconselhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas 
idéias e umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreen-
dido tão tarde.

Pensamentos, provérbios e citações 

Quem ama a vida é amado pela vida.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura. 

Servidores públicos concluem 
curso de Redação Oficial pela 

Escola de Governo de
Caraguatatuba

Terminou nesta segunda-
feira (02/04) o curso de 
Redação Oficial oferecido 
pela Escola de Governo 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba. Foram oferecidas 
25 vagas para servidores 
públicos.
O curso ministrado pela 
professora Shirley Cabari-
te da Silva teve carga horá-
ria de 20 horas, divididas 
em cinco encontros, nos 
quais foram estudadas for-
mas de redação de cartas 

comerciais, ofício, memo-
randos, relatórios, reque-
rimentos, procuração, en-
tre outros. “Abordamos a 
linguagem própria de cada 
correspondência, estrutura 
do texto, gêneros textuais, 
novas regras da gramática, 
pontuação, etc.”, explicou 
Shirley. O funcionário da 
secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
Thaison Paulo Oliveira 
Silva, 32 anos, disse que 
a atualização foi esclare-

cedora. “Como faço mui-
tos memorandos, foi im-
portante atualizar a forma 
correta de redação e as 
novas regras ortográficas”, 
ressaltou.
A colega da secretaria da 
Fazenda, Paula Francina-
te, 28 anos, completou: 
“Foi muito enriquecedor 
pessoal e profissionalmen-
te. Pudemos ter uma visão 
ampla das várias redações 
que o serviço público exi-
ge”.
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Treinamento de prevenção
contra a febre amarela é

realizado nas ESFs em Caçapava

20 e 28 de março um trei-
namento com as equipes 
de todas as unidades de 
Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF) do município 
sobre o combate à Febre 
Amarela e o incentivo à 
vacinação contra a doença. 
Caçapava tem 28.520 pes-
soas vacinadas, o que re-
presenta apenas 39,91% 
da população alvo da cam-
panha de imunização. A 
baixa cobertura se deve à 
recusa à vacina, o que é 
preocupante pois a Febre 
Amarela é uma doença 
que não possui tratamento 
e a cada duas pessoas com 
a forma grave da doença, 
uma morre entre 10 e 14 
dias.  Mesmo com mortes 
já registradas em cidades 
vizinhas, a população ain-
da se encontra resistente à 
imunização, e a principal 
forma de enfrentamento 
da doença é a prevenção. 
A vacinação é um meca-
nismo necessário para as-
segurar a saúde da popula-
ção e evitar a disseminação 
da enfermidade, pois, o ser 
humano que possui a febre 
amarela pode contaminar 
o mosquito transmissor, 
o que aumenta o ciclo de 
contágio. 

O treinamento ministrado 
durante esses dias foi vol-
tado especialmente para 
práticas de acolhimento ao 
paciente e meios de con-
vencimento sobre a im-
portância da imunização 
e, principalmente, ao com-
bate às “fake news”, que 
são notícias falsas que cir-
culam pelas redes sociais 
afirmando que a vacina 
produz efeitos colaterais 
graves e até a morte. 
Outro tema abordado 
no treinamento foram as 
questões ambientais, sa-
lientando que os maca-
cos não transmitem Febre 
Amarela, apenas a picada 
do mosquito é capaz de 
contaminar uma pessoa 
com o vírus da doença. Os 
macacos são aliados do 
ser humano e impem que 
a doença saia das zonas 
de mata e adentre a região 
urbana. Matar ou maltratar 
macacos é crime. E sem os 
macacos o risco de uma 
epidemia urbana de Febre 
Amarela é muito maior.
A proposta do treinamen-
to foi capacitar os profis-
sionais a fim de instruir 
melhor os pacientes, com 
abordagens e questiona-
mentos sobre a imuniza-

ção, além orientações e 
direcionamento às pesso-
as que ainda não foram 
vacinadas aos pontos de 
vacinação. Por fim, após 
o treinamento, foram en-
tregues materiais de apoio 
para que os profissionais 
das unidades de saúde re-
alizem abordagens edu-
cativas para a população, 
como palestras nas salas 
de espera e nos espaços 
da comunidade.  Campa-
nha de vacinação contra 
febre amarela continua 
em Caçapava A Prefeitura 
de Caçapava, por meio da 
Secretaria de Saúde, es-
tendeu a campanha de va-
cinação que continua em 
oito postos, o horário de 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira das 8h às 16h. 
Confira os postos de vaci-
nação:
- UBS CENTRO DE 
SAÚDE
- PSF JARDIM CAÇAPA-
VA
- PSF VILA PARAÍSO
- PSF JARDIM RAFAEL
- PSF PINUS DO IRI-
GUASSU
- PSF NOVA CAÇAPAVA
- PSF PIEDADE
- PSF CAÇAPAVA VE-
LHA

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 239, Termo nº 6746
Faço saber que pretendem se casar THIAGO OLMEDIJA LOPES DOS SAN-
TOS e CAROLINE CRISTINA DIAS GONÇALO, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Caçapava - SP, nascido em 23 de março de 1997, 
de profissão estudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Vinte, nº 217, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de LUIZ CARLOS 
DA SILVA SANTOS, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 
23 de abril de 1972, residente e domiciliado em Campos do Jordão/SP e de 
DULCINEIA OLMEDIJA LOPES DOS SANTOS, de 42 anos, natural de Santo 
André/SP, nascida na data de 24 de abril de 1975, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 2 de abril de 1995, de 
profissão professora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de CLAUDINEI DIAS GONÇALO, de 46 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 10 de novembro de 1971, residente e 
domiciliado em Caraguatatuba/SP e de PATRICIA MARA GONÇALO, de 43 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 25 de fevereiro de 1975, residen-
te e domiciliada 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 239, Termo nº 6747
Faço saber que pretendem se casar CLÁUDIO JUNIO DE OLIVEIRA e FER-
NANDA APARECIDA DE CASTRO MOURA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São José dos Campos - SP, nascido em 22 de abril de 1989, de 
profissão eletricista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado à Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, Km 140, do Una, nesta cidade, filho de CLAUDIO DE 
FARIAS OLIVEIRA, falecido em São José dos Campos/SP na data de 23 de 
julho de 2017 e de LUCIA MARGARETE DE SIQUEIRA, de 51 anos, nascida 
na data de 2 de agosto de 1966, residente e domiciliada em São José dos Cam-
pos/SP. Ela é natural de São José dos Campos - SP, nascida em 2 de janeiro de 
1992, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente e domiciliada à 
Travessa Dois da Estrada do Bom Retiro, nº 35, Jardim Ebenezer, São José dos 
Campos/SP, filha de JOSÉ MARCOS DE MOURA, de 44 anos, nascido na data 
de 6 de outubro de 1973 e de SANDRA APARECIDA DE CASTRO NUNES, 
de 43 anos, nascida na data de 31 de julho de 1974, residentes e domiciliados em 
São José dos Campos/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 Limpeza
Auxiliar de Manuten-
ção Predial
Vendedor Interno

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

Homologação e Adjudicação Processo nº06/2018 Pregão P nº04/2018/Objeto: 
Aquisição de Ambulância Simples Remoção. - Tendo em vista o resultado exa-
rado pela Comissão de Licitações, nos autos do processo licitatório citado, tor-
no público a Homologação do certame e Adjudicação de seu objeto a empresa 
Bellan Transformações Veiculares LTDA, em 06/03/2018.Ricardo Evangelista Lo-
bato - Prefeito Municipal
Extrato de Contrato/Munic. Redenção de Serra /Processo nº06/2018 Pregão 
P nº04/2018/Objeto: Aquisição de Ambulância Simples Remoção./  Vigência: 
07/03/2018 A 07/06/2018 Contratada: Bellan Transformações Veiculares LTDA/ 
CNPJ 18093163/0001-21/ Valor R$90.000,00, Redenção da Serra, 07/03/2018. 
Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.
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Prefeitura de Pinda
alerta para a sinalização 

de buracos

Coreografia do Jori de 
Taubaté ganha bronze 

em final estadualPega-tudo executa ação no 
Jardim Resende em Pinda

Ciclismo de Taubaté tem 
boa participação em 

evento no sul

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, alerta a 
população para que em ca-
sos de buracos em vias pú-
blicas que possam ocasio-
nar acidentes, a SMSP seja 
acionada imediatamente 
para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Devido às fortes chuvas 
ocorridas recentemente, 
é comum que haja o apa-
recimento de buracos em 
vias públicas. “A popula-
ção tem colocado objetos 

Com um total de 30 pesso-
as incluindo atletas e dele-
gação, a equipe de Taubaté 
disputou 5 modalidades e 
conquistou uma medalha 
de bronze na final estadu-
al dos Jogos Regionais do 
Idoso, que aconteceu em 
Praia Grande-SP de 25 à 
29 de março.
Os atletas da terceira ida-
de se classificaram para a 
final estadual em 5 moda-
lidades após ficar em pri-
meiro ou segundo lugar na 
fase regional, que ocorreu 
em São Sebastião. Na úl-
tima semana, viajaram à 
Praia Grande para dispu-
tar: Coreografia, Natação, 

Nesta semana, a equipe do 
Pega-tudo, da Secretaria 
de Serviços Públicos da 
Prefeitura, esteve no bairro 
Jardim Resende fazendo a 
retirada de galhos e entu-
lhos. Ainda nesta semana 
o Pega-tudo atende, simul-
taneamente, o Lessa, Vila 
Rica, Vitória Park, Jardim 
Eloyna, Nova Esperança, 
Arco-Íris e Araretama.
Na próxima semana, de 3 
a 6 de abril, o Pega-tudo 
estará no Jardim Eloyna, 
Socorro, Parque das Na-
ções, Ariene e Nehemia. 
Continua no Arco-Íris, 
Nova Esperança e Arare-
tama até dia 5.
Promovida pela SMSP, 
a ação consiste na retira-
da de entulho que estava 
depositado nos quintais e 
áreas verdes dos locais por 

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté (ECT) somou 115 
pontos ao participar da 30º 
Prova Ciclística Subida do 
Morro da Cruz, em Flo-
rianópolis-SC, no último 
domingo, dia 25 de março.
Taubaté foi representada 
pelos atletas da elite mas-
culina de ciclismo de es-
trada: Luan da Matta ficou 
em 4° lugar e conquistou 
50 pontos, Marcio Bigai 

como galhos de árvores 
na via como forma de si-
nalizar um obstáculo ou 
buraco, isso tem se torna-
do cada vez mais comum 
no município, porém esta 
medida pode dificultar 
uma ação corretiva da Pre-
feitura”, relata o secretário 
de Serviços Públicos, Jo-
sué Bondioli. Essa prática, 
além de não garantir que 
o reparo seja feito, tam-
bém é irregular e prevê 
multa variável de 20% do 
salário mínimo a um salá-
rio mínino aos infratores, 

Atletismo, Damas e Tênis.
O principal destaque 
taubateano foi a equipe de 
coreografia, que conquis-
tou a medalha de bronze. 
Além disso, o atletismo 
ficou em 4º lugar com 
Gerson Barros, zelador da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, que melhorou seu 
tempo em 24 segundos 
em relação à fase regional, 
na categoria A masculino, 
a mais concorrida. Rita 
Lemes, em sua primeira 
vez no JORI, ficou em 6º 
na categoria A feminino e 
Benedita Candida da Rosa 
terminou em 7º na catego-
ria F feminino. Na modali-

onde passa. O Pega-tudo 
é considerado um grande 
aliado da saúde, pois aca-
ba com os criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor de doenças 
como a dengue, chikun-
guya e zika, e de animais 
peçonhentos, melhoran-
do a qualidade de vida de 
toda a cidade. Neste novo 
formato, várias frentes 
estão nas ruas ao mesmo 
tempo, ampliando a área 
de atuação do programa e 
diminuindo o tempo de re-
torno das equipes aos bair-
ros. Para que o Pega-tudo 
tenha bom desempenho, 
é preciso que a população 
participe. Os moradores 
deverão separar entulho e 
lixo de seus quintais e de-
positar nas calçadas, pois 
a equipe não entra no in-

garantiu o 6° lugar e so-
mou 40 pontos e Renato 
Ruiz em 9° computou 25 
pontos.
A prova contou com a par-
ticipação de 19 equipes. 
Além de ser uma prova 
clássica da modalidade, 
foi válida pelo ranking da 
Confederação Brasileira 
de Ciclismo.
Os ciclistas percorreram 
23 voltas em um circuito 

conforme o Capítulo III 
do Código de Posturas do 
Município,  artigo 76º e ar-
tigo 77º.
De acordo com a Secreta-
ria de Serviços Públicos, o 
procedimento adequado é 
que o munícipe solicite o 
reparo através do canal de 
atendimento da Prefeitura 
no 3644-5203,  para que 
seja feita a sinalização cor-
reta e posteriormente vis-
toria preliminar para que a 
ação entre no cronograma 
de serviços da Operação 
Tapa Buraco.

dade de damas e natação, 
Taubaté conseguiu o 5º 
lugar com Jezuina Leite 
e Carlos Geovanetti, res-
pectivamente. Por fim, as 
categorias A e B de tênis 
disputaram o estadual, po-
rém foram eliminados na 
primeira rodada.
Os participantes retorna-
ram para Taubaté no dia 
28 de março, com bons 
resultados e chances de 
medalha nas modalidades 
disputadas. Agora, os atle-
tas e a equipe de coreogra-
fia começam a se preparar 
para a competição do pró-
ximo ano e apresentações 
em eventos da cidade.

terior das residências. Ca-
minhão, retroescavadeira 
e funcionários fazem o re-
colhimento deste material  
e outras equipes acompa-
nham o serviço realizando 
a capina e varrição daque-
la região.
Importante destacar que a 
colocação deste material 
nas calçadas pelo morador 
deve ser feita no máximo 
24 horas antes da equipe 
do Pega-Tudo passar, já 
que, fora da data, o mo-
rador está sujeito a multa, 
conforme os artigos 26 e 
29 da Lei 1411/74 do Có-
digo de Posturas do muni-
cípio, que afirmam que é 
expressamente proibida a 
permanência de entulho, 
lixo e material de constru-
ção nas calçadas ou vias 
públicas.

de 2,8 quilômetros. Atletas 
passistas ditaram um ritmo 
forte no pelotão, buscando 
com isso dificultar a corri-
da dos escaladores, atletas 
que têm como principal 
característica um bom de-
sempenho na subida. A 
prova tinha sua chegada 
no Morro da Cruz, com 
uma subida de cerca de 2 
quilômetros.
“Chegando na subida do 
Morro da Cruz, foi um 
espetáculo ver os ataques 
e a técnica dos atletas es-
caladores, que colocaram 
um ritmo forte, quebran-
do todo o pelotão. Luan 
da Matta, nosso escalador, 
subiu bem, deu o seu má-
ximo, mas não foi o sufi-
ciente para a vitória. Ele 
conquistou a 4ª colocação, 
um bom resultado, tendo 
em vista os ótimos atletas 
que participam da compe-
tição”,  afirmou o técnico 
da ECT Marcos Rodri-
gues.
O próximo compromisso 
da ECT será no dia 08 de 
abril em Guaratinguetá – 
SP pela 2ª etapa do Cam-
peonato Valeparaibano de 
Ciclismo.


