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A GAzetA dos Municípios

Taubaté conquista
prata no Brasileiro

sub-16 de Atletismo

Basquete feminino
enfrenta Ituano

Espaço público revitalizado é entregue 
para a população do Cícero Prado

Quarta-feira tem troca de 
ingressos para semifinal 
do Paulista de Vôlei 2018

Entre os dias 28 e 30 de 
setembro, a equipe de 
atletismo de Taubaté, Lu-
asa Sports, disputou com 
quatro atletas o Campe-
onato Brasileiro Sub-16, 
em Fortaleza-CE. A atleta 
Kathelyn Rocha se man-
teve entre as melhores 
do país, conquistando o 
segundo lugar nos 1.000 
metros com obstáculo, ao 
terminar a prova em 3 mi-

A equipe de basquete fe-
minino da Secretaria de 
Esportes de Pindamo-
nhangaba enfrenta nesta 
terça-feira (2), o time de 
Ituano, às 19 horas, no gi-
násio do João do Pulo.
Entram em quadra para 
representar Pindamo-
nhangaba no Campeona-
to Paulista de Basquete, 

Os moradores do CDHU 
Cícero Prado, em Morei-
ra César, receberam, ofi-
cialmente, no sábado (29), 
a Praça Maria da Paz do 
Nascimento Sant´anna. O 
novo espaço público fica 
localizado ao lado da qua-
dra de esportes do bairro, 
que também foi revitaliza-
da.
A praça foi construída pela 
equipe da Subprefeitura e 
Moreira César com pintu-
ra da quadra já existente, 
restauro do playground e 
da academia ao ar livre, 
piso em concreto, forma-
ção de canteiros grama-
dos, instalação de bancos, 
construção de uma quadra 
de basquete de rua e uma 
área para treino e apresen-
tações de capoeira.
A cerimônia de inaugu-
ração contou com a pre-

Na próxima quarta-feira, 
3 de outubro, acontece a 
troca de ingressos para a 
partida entre as equipes de 
vôlei EMS Taubaté Funvic 
e Vôlei Renata, válida pela 
semifinal do Campeonato 
Paulista 2018, na Secre-
taria de Esportes e Lazer, 
das 8h30 às 22h. O jogo 
será no próximo sábado, 
6 de outubro, às 20h30, no 
Ginásio do Abaeté.
Serão disponibilizados 
900 ingressos para este 
jogo, sendo 10% reserva-
dos para atender pessoas 
com deficiência, idosos 
com idade igual ou supe-
rior a 65 anos, gestantes 
e pessoas acompanhadas 
por crianças de colo. Para 
a troca de ingressos para 
este grupo, devem ser 
apresentados documentos 
comprovatórios de sua ne-
cessidade de atendimento 
prioritário, caso não seja 
apresentado nenhum do-

nutos e 16 segundos.
Além de Kathelyn, Tauba-
té foi representada também 
pelos atletas João Frediani 
na prova de 1.000 metros 
e 1.000 metros com obs-
táculos, Juan Boffo nos 
1.000 metros e Luis Anto-
nio nos 1.000 metros com 
obstáculos. A competição 
contou com mais de 700 
atletas inscritos de 114 
clubes de todo o Brasil.

as atletas: Casanova, Tati 
Pacheco, Leticia Lisboa, 
Licinara, Thaina, Nazi-
nha, Lorena, Natalia, Tha-
mires, Tamara, Natasha 
e Ana Beatriz. O time de 
Pinda, que vem de uma 
recente derrota contra o 
atual campeão brasileiro, 
o Vera Cruz de Campinas, 
promete fazer uma gran-

sença do prefeito dr. Isael 
Domingues, secretários 
e diretores, familiares da 
homenageada e popula-
ção. A representante da 
família, Maria da Penha 
da Paz, agradeceu aos res-
ponsáveis pela obra e pela 
lembrança do nome de sua 
mãe.
O prefeito destacou a ini-
ciativa da Subprefeitura 
em atender a população e 
revitalizar a área, que será 
um espaço para a convi-
vência dos moradores da 
região, com opções para o 
lazer e para a realização de 
atividades esportivas.
Homenagem
A homenageada nasceu 
em Pernambuco, em 1946, 
e veio para Moreira César, 
refugiando-se de violên-
cia doméstica do primei-
ro marido, trazendo suas 

cumento que comprove tal 
necessidade, caberá a or-
ganização decidir se pode 
ou não realizar a troca. O 
ponto de troca de ingres-
sos será no Ginásio da 
CTI, à rua das Três Meni-
nas, s/nº. O ingresso será 
trocado pelos seguintes 
alimentos: 500g de Pó de 
Café, 1kg de arroz, 1kg de 
feijão, 1kg de macarrão ou 
1 litro de Óleo que será 
doado à Obra Social Vila 
Aparecida de Taubaté.
Cada pessoa poderá trocar 
no máximo 2 ingressos, 
desde que seja apresen-
tado os CPFs e os 2kg de 
alimento (em caso de tro-
ca de 2 ingressos), para to-
dos os tipos de ingressos. 
Crianças de até 04 anos 
não precisam do ingresso.
Antes do início da troca, 
nenhum torcedor poderá 
sair da fila, isso será carac-
terizado pela organização 
como abandono do direito 

A classificação veio após 
o bom desempenho nas fa-
ses regionais, que garanti-
ram a vaga ao brasileiro e 
ressaltam o ótimo desem-
penho da base do atletis-
mo de Taubaté, figurando 
entre os melhores do país.
O próximo compromisso 
da equipe Luasa é a final 
dos Jogos do Estado, de 12 
a 20 de outubro, em Jun-
diaí-SP.

de partida nesta semana. 
“Esperamos fazer um ex-
celente jogo para conso-
lidar a quarta colocação 
no campeonato”, comenta 
o técnico Luis Bondioli. 
Os jogos do Campeonato 
Paulista de Basquete po-
dem ser acompanhados 
gratuitamente no ginásio 
do João do Pulo.

duas filhas.
Para sustentar a família, 
trabalhou na lavoura, foi 
empregada doméstica e 
lavadeira. Casou-se nova-
mente, teve mais três fi-
lhas e, ao lado do marido 
Benedito Santana, foram 
os primeiros moradores do 
Vale das Acácias.
Muito religiosa, Maria da 
Paz participou de políti-
cas sociais, ajudando fa-
mílias carentes da região, 
por meio de arrecadação 
e doação de roupas e ali-
mentos, junto com a igreja 
evangélica da qual fazia 
parte.
Faleceu em 26 de junho de 
2013, em decorrência de 
um câncer pulmonar, com-
batido bravamente durante 
um mês. Deixou um lega-
do de honradez, honesti-
dade e caridade.

do ingresso.  
Desta forma, é passado o 
direito para a próxima pes-
soa da fila. Não serão tro-
cados ingressos na hora do 
jogo.
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo, 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-
da-chuvas e bebidas alco-
ólicas ou não, em garrafas 
ou latinhas. 
Somente será liberada a 
entrada de água em copos 
plásticos.
A recomendação é de que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 
uma hora antes da partida.
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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 açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser re-
frescante, depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os 
músculos e previne câimbras, além de combater o stress e o desgaste físi-
co. A forma mais recomendada de consumo do açaí é em vitaminas. Pode 
ser com banana e laranja, com morango picado, com melancia e mel ou 
com guaraná. Em todas as vitaminas, o ideal é adicionar água e bater no 
liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guar-
de a vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.
***
A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e 
mudando o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que 
sofre com isso. O homem também corre sério risco de deixar de exis-
tir. Sabe-se que o aquecimento global está acontecendo em ritmo muito 
acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da 
metade do Século 21, será impossível viver nos continentes que atual-
mente são habitados e a população migrará para os pólos. Porém, os pólos 
também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá deixar de 
existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano vai 
enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez 
mais escassas, matando muitos humanos de fome antes que o final do 
século chegue. Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas 
hipóteses e pedem pela mudança imediata de hábitos dos homens.

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não esten-
dem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando 
deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando 
deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem 
todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a espe-
rança. A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a 
caminhada dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações
  
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave é a água donde a correnteza é profunda.
A humildade é o esforço do amor.

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

Livro D-24, FLS. nº 295, Termo nº 6859
Faço saber que pretendem se casar RENATO VICENTE MARANGON e LUCILA DE OLIVEIRA SANTOS, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé-SP, nascido em 12 de janeiro de 1982, de profissão funcionário público, de estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado na Rua Alice Brandão, nº 50, Jardim Califórnia, filho de CARLOS ROBERTO MARANGON, falecido em Taubaté/
SP na data de 1 de junho de 2009 e de ISAURA VICENTE MARANGON, de 71 anos, nascida na data de 22 de setembro de 
1947, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Vera Cruz/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 9 de julho 
de 1956, de profissão advogada, de estado civil viúva, residente e domiciliada na Rua das Quaresmeiras, nº 120, Colonial 
Vale do Sol, Tremembé/SP, filha de ARY DE OLIVEIRA SANTOS, falecido em São Paulo/SP na data de 13 de fevereiro de 
1994 e de NEIDE ANGELINA BRESCIA DE OLIVEIRA SANTOS, de 87 anos, nascida na data de 11 de setembro de 1931, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/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 294, Termo nº 6857
Faço saber que pretendem se casar FELIPE TOLEDO SOUZA COSTA e MARCELA FERREIRA CATELANI, aprensen-
tando 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 junho de 1987, de profissão dentista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Mamboré, nº 45, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO SOUZA COSTA, de 68 anos, natural de Chapadi-
nha/MA, nascido na data de 28 de outubro de 1949 e de LUCI RIBEIRO DE TOLEDO SOUZA COSTA, de 55 anos, natural 
de São Paulo/SP, nascida na data de 6 de outubro de 1962, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de Valparaíso-SP, nascida em 6 de junho de 1988, de profissão dentista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de ERNESTO CATELANI JUNIOR, de 55 anos, natural de Lavinia/SP, nascido na 
data de 13 de junho de 1963, residente e domiciliado em Araçatuba/SP e de IVANIA STEFANONI FERREIRA CATELANI, 
de 53 anos, natural de Valparaiso/SP, nascida na data de 2 de outubro de 1964, residente e domiciliada em Valparaiso/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 295, Termo nº 6858
Faço saber que pretendem se casar ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA e BIANCA FLÔR MENDES, 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 15 de maio de 1984, de profissão professor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Arcanjo 
Banhara, nº440, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de ANDRÉ LUIZ PEREIRA, de 55 anos, natural de São José dos 
Campos/SP, nascido na data de 22 de novembro de 1962, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de MARILDA 
BENEDITA DA SILVA PEREIRA, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 29 de novembro de 1961, resi-
dente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 16 de agosto de 1996, de profissão auxiliar 
de enfermagem, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Emiliano de Lima, nº40, Jardim dos Eucaliptos, 
Tremembé/SP, filha de ROQUE LIMA MENDES, de 51 anos, natural de Itaetê/BA, nascido na data de 2 de fevereiro de 
1967, residente e domiciliado em São Paulo/SP e de EDNA PEREIRA FLÔR MENDES, de 50 anos, natural de São Paulo/
SP, nascida na data de 8 de julho de 1968, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Araretama recebe
primeira ação do

Castramóvel, com sucesso

Os moradores do Arareta-
ma receberam, no último 
fim de semana, a primeira 
ação do Castramóvel, uti-
lizado para a castração de 
cães e gatos. A procura por 
parte dos moradores foi 
um sucesso, tendo as ins-
crições antecipadas esgo-
tadas rapidamente.
No total, cerca de 225 cães 
e 180 gatos foram inscritos 
para a cirurgia de castra-
ção, pela equipe do Cas-
tramóvel. A ação ocorreu 
sem incidentes e todos os 
inscritos foram atendidos, 
com horário agendado, 
tendo toda a atenção tanto 
por parte dos atendentes 
como dos veterinários.
Enquanto aguardavam, os 
responsáveis pelos ani-
mais assistiram vídeos 
sobre a posse responsável 
do animal. Após a cirur-
gia, considerada simples, 
os animaizinhos contaram, 

ainda, com uma área para 
repouso e recuperação da 
anestesia, antes de recebe-
rem alta, aguardando em 
média, 20 a 30 minutos.  
De acordo com o diretor 
do Departamento de Pro-
teção de Ricos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lamana, 
o serviço de castração des-
tinado a cães e gatos teve 
como objetivo a identifica-
ção e controle populacio-
nal dos animais, sendo que 
as inscrições e o procedi-
mento não tiveram custos 
aos munícipes.
“Para mim, a castração re-
alizada pela Prefeitura foi 
excelente porque eu não 
teria como pagar por uma 
cirurgia particular. E, tam-
bém, agora, caso minhas 
cachorras fujam, não terá 
mais perigo de chegarem 
prenhas, isso é controle 
populacional e acho que é 
muito importante”, disse o 

morador Luís Claudio.
“Uma coisa que eu acho 
importante de destacar é 
o cuidado da equipe que 
atendeu nossos bichinhos, 
todos muito atenciosos, 
não vi ninguém segurando 
cachorro ou gato de qual-
quer jeito, pelo menos no 
tempo que eu estive lá es-
perando, achei que foram 
respeitosos e atenciosos, e 
isso faz toda a diferença”, 
afirmou a moradora Bruna 
Silva.
As próximas datas do 
Castramóvel já foram 
agendadas e aprovadas 
pelo CRMV – Conselho 
Regional de Medicina 
Veterinária e serão divul-
gadas assim que os bair-
ros forem definidos pela 
Prefeitura, mas haverá                                  
atendimentos em mais três 
regiões da cidade, em ou-
tubro, novembro e dezem-
bro.
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Professores da Rede
Municipal de Ensino

discutem a BNCC

Taubaté inicia ADL de primavera

Taubaté Veste Rosa
Contra Câncer de mama

Professores da Rede 
Municipal de Ensino de 
Taubaté concluem na ter-
ça-feira, dia 2 de outubro, 
o ciclo de treinamentos 
promovido pela Secretaria 
de Educação. A Semana 
de Formação de Profes-
sores da Rede Municipal 
de Ensino recebe este ano 
o nome de “Educação em 
Formação”, com o tema 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).
A palestra de abertura, 
ministrada nesta segunda-
feira, dia 1º de outubro, 
pelo professor João Cêpa, 
Mestre em História So-
cial, destacou o desafio de 
transformar a base curri-
cular em currículo escolar.
As atividades continuam 
com palestras no período 

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos do 
CAS de Taubaté inicia-
ram nesta segunda-feira, 
dia 1º de outubro, a Aná-
lise de Densidade Larvária 
(ADL) de primavera para 
verificar os índices de in-
festação de larvas do mos-
quito Aedes aegypti.
Esta será a terceira pes-
quisa deste ano com uma 
nova configuração das áre-
as e a quantidade de imó-
veis vistoriados. A cidade 
está dividida em 10 áreas 
e o número de imóveis 
vistoriados chega a 6.000, 

Taubaté promove, a partir 
desta segunda-feira, dia 1º 
de outubro, uma série de 
atividades nas unidades de 
saúde para marcar o “Ou-
tubro Rosa”.
A campanha “Taubaté 
Veste Rosa” prevê ativi-
dades educativas como 
palestras e orientações, 
distribuição de material 
educativo, coleta de exa-
me preventivo de câncer 
de colo de útero o “papa-
nicolau” e exame físico da 
mama para prevenção de 
câncer de mama.
Durante esse mês, uma ilu-
minação especial também 
será instalada no Cristo 
Redentor, Prédio da CTI, 
Palácio do Bom Conselho 
e na Secretaria de Saúde.
Entre os dias 1º e 31 de 
outubro, as unidades bási-
cas promoverão mutirões 

da manhã (8h30) e de tar-
de (14h), conforme crono-
grama abaixo.
Período da manhã:
– “A Educação Infantil na 
BNCC” – Geraldo Peça-
nha
Local: Auditório do SE-
DES
– “BNCC e a área de His-
tória” – Silvia Panazzo
Local: “Auditorinho” do 
SEDES
– “A Matemática na 
BNCC” – Nilson José Ma-
chado
Local: Departamento 
de Ciências Jurídicas da 
UNITAU (auditório)
– “BNCC e a área de lin-
guagens” – Aquiles Tesca-
ri Neto
Local: Escola Madre Cecí-
lia (bloco verde)

o que representa 600 imó-
veis por área.  Esta con-
figuração permite uma 
análise mais detalhada das 
regiões e ações com maior 
efetividade nos locais com 
indicadores mais elevados.
Durante a ADL são coleta-
das amostras em imóveis 
escolhidos aleatoriamente 
nas 10 regiões da cida-
de. Os resultados obtidos 
geram o IB (Índice Bre-
teau), um valor numérico 
que define a quantidade 
de insetos em fase de de-
senvolvimento encontra-
dos nos locais vistoriados 

de coleta de preventivo, 
além de exames físicos 
de mama. As mulheres 
devem procurar antecipa-
damente suas unidades de 
referência para verificar o 
cronograma de atividades. 
Para participar da campa-
nha e a coleta de preven-
tivo, é preciso levar RG, 
CPF, cartões Sim e SUS.
Existem em Taubaté 
83.673 mulheres entre 25 
anos e 64 anos, faixa etá-
ria considerada vulnerá-
vel para a ocorrência de 
câncer de colo de útero. 
Considerando que o exa-
me de Papanicolau deve 
ser realizado a cada três 
anos, isso significa que 
27.891 mulheres  deve-
riam ter realizado este pro-
cedimento em 2017. No 
entanto, foram realizados 
cerca de 13 mil exames. 

Período da tarde:
– “O Ensino Fundamental 
I na BNCC” – Geraldo Pe-
çanha
Local: Auditório do SE-
DES
– “BNCC e Ciências” – 
Daniela Lopes Scarpa
Local: “Auditorinho” do 
SEDES
– “As propostas da BNCC 
para a Educação Física es-
colar” – Mauro Betti
Local: departamento de 
Ciências Jurídicas – UNI-
TAU (auditório)
-“A Geografia na BNCC” 
– Rafael Straforini Local: 
Departamento de Ciências 
Jurídicas – UNITAU (sala) 
– “A BNCC no contexto 
da Arte” – Rosa Iavelberg 
Local: Escola Madre Cecí-
lia (bloco verde)

e permite saber em quais 
regiões da cidade há maior 
risco de transmissão da 
dengue, além da zika e 
chikungunya. Também 
são verificados os tipos de 
recipientes em que as lar-
vas foram encontradas. A 
ADL de inverno realizada 
em julho e cujos resulta-
dos foram divulgados em 
agosto atingiu 1,2 pon-
to no IB. De acordo com 
o Ministério da Saúde, o 
índice de tranquilidade é 
1,0 ou menos. Acima do 
nível de 1,5 há risco de 
epidemia. Taubaté reto-

Já em relação à mamogra-
fia, existem atualmente em 
Taubaté 30.626 mulheres 
entre 50 anos e 69 anos. 
Considerando que a ma-
mografia deve ser bianual, 
isso significa que 15.313 
mulheres deveriam fazer 
a mamografia de rastre-
amento no ano de 2017, 
mas foram realizados ape-
nas 6.467 exames.
A campanha do Ministério 
da Saúde, conhecida por 
” Outubro Rosa”, tem por 
objetivo fortalecer as reco-
mendações para o rastrea-
mento e o diagnóstico pre-
coce do câncer de mama e 
desmistificar conceitos em 
relação à doença.
A campanha “Taubaté 
Veste Rosa” conta com 
as parcerias da Secretaria 
de Saúde, Milclean, SPX 
Imagens e Científica Lab.

mou em 22 de setembro 
a campanha “Primaverão 
sem mosquito”. A ideia é 
manter o envolvimento da 
comunidade por meio de 
ações de conscientização 
e prevenir a ocorrência de 
novos casos das doenças.
Palestras, fiscalizações 
casa a casa, monitoramen-
to de pontos estratégicos, 
ações de bloqueio e aten-
dimento a denúncias da 
população integram as 
estratégias dos agentes 
de controle de vetores. A 
parceria com os agentes 
comunitários de saúde das 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) 
também será reforçada.
Mesmo com a queda nos 
casos de dengue na última 
temporada, o risco de uma 
nova epidemia sempre 
existe. Além disto, tam-
bém existe a preocupação 
do aumento de casos de 
zika e chikungunya.
De janeiro até o dia 15 
de setembro deste ano, 
Taubaté registrou 50 casos 
de dengue contra 57 casos 
no mesmo período do ano 
passado. O município não 
tem nenhum caso de zika 
em 2018. Até o momento 
foram confirmados 6 ca-
sos de chikungunya contra 
5 casos no mesmo período 
de 2017. Áreas a serem 
monitoradas pela ADL
Área 1
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 

Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, Jar-
dim Garcez, Comerciários 
II, Esplanada Santa Te-
rezinha, Esplanada Santa 
Helena, Conj. Hab. Mil-
ton de Alvarenga Peixoto, 
Parque Planalto, Parque 
Ipanema, Canuto Borges, 
Jardim das Hortênsias, Re-
canto dos Coqueirais, Jar-
dim Rezende, Vila Albina 
e Jardim Santa Catarina
Área 3
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área4
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
Bairros: Distrito Una, 
Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 

Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7
Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucalip-
tos, Sítio Tangará, Sítio 
Belo Horizonte, Jardim 
Continental, Estoril, Mo-
rada dos Nobres, Chácaras 
Ingrid, Marlene Miran-
da, Vila Velha e Chácara 
Dallas



LOA 2019 de Taubaté
chega a R$ 1,19 bilhão

Escola da Beleza oferece 50 vagas 
para quatro cursos profissionalizantes

Procon alerta ação de
para falsos

funcionários em Taubaté

Esporte do Bem abrange dez escolas 
da rede municipal de ensino

Taubaté aprimora
captação de recursos
federais e estaduais

Taubaté deve contar em 
2019 com um orçamento 
de R$ 1.195.300.000,00. 
Este foi o valor apresenta-
do pela Secretaria de Ad-
ministração e Finanças na 
audiência pública ocorrida 
na tarde da última quinta-
feira, dia 27 de setembro, 
sobre a Lei Orçamentária 
Anual (LOA).
A previsão orçamentária 
para o ano que vem apre-
senta queda, já que a LOA 
de 2018 foi estimada em 

A Escola da Beleza, a XII 
unidade da Escola do Tra-
balho de Taubaté, abre no 
dia 1º de outubro, próxima 
segunda-feira,  50 vagas 
para quatro cursos profis-
sionalizantes gratuitos na 
área da beleza.
Os cursos disponíveis são: 
manicure e pedicure/unhas 
artísticas (20 vagas, com 
aulas de manhã e à tarde); 
design de sobrancelha (10 
vagas, aulas à tarde); de-
pilação (10 vagas, aulas 
de manhã); assistente de 
cabeleireiro (10 vagas, de 
manhã).  As aulas terão 
início dia 8 de outubro e 
acontecem de segunda a 
quinta-feira, sendo que o 

O Procon de Taubaté es-
clarece que não vende 
exemplares do Código de 
Defesa do Consumidor. 
Este material pode ser 
adquirido em livrarias do 
município. Foram recebi-
das denúncias esta semana 

Servidores da Prefeitura 
de Taubaté participaram 
nesta sexta-feira, dia 28 
de setembro, de um trei-
namento na Escola do Tra-
balho Jaboticabeiras sobre 
contratos de repasse com 
recursos do Orçamento 
Geral da União (OGU) e 
dos Estados. O objetivo 
do treinamento, realizado 

R$ 1.214.053,00.
A apresentação envolveu 
os recursos a serem em-
pregados pela prefeitura, 
Instituto de Previdência 
do Município de Taubaté 
(IPMT), Universidade de 
Taubaté (Unitau) e suas 
fundações.
A LOA é uma lei elaborada 
pelo Poder Executivo que 
estabelece as despesas e as 
receitas que serão realiza-
das no próximo ano. Nesta 
lei, está contido um plane-

horário do período da ma-
nhã é das 8h às 11h30 e da 
tarde é das 13h30 às 17h.
O atendimento para ins-
crição acontece  das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h3, na unidade, que fica 
à rua Armando Sales de 
Oliveira, 284. 
O preenchimento das va-
gas é por ordem  de che-
gada.
Para efetuar a matrícula, 
é necessário apresentação 
das cópias e originais do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e título de eleitor, 
ambos de Taubaté. A idade 
permitida é a partir dos 18 
anos  e  o candidato tem 
que morar em  Taubaté. 

de que pessoas se apresen-
taram em estabelecimen-
tos comerciais de Taubaté 
portando crachás falsos 
do Procon e oferecendo os 
exemplares a preços con-
siderados abusivos. A uni-
dade do Procon está locali-

pelo Setor de Convênios 
da Secretaria de Admi-
nistração e Finanças em 
parceria com representan-
tes da Caixa Econômica 
Federal, foi aumentar a 
eficiência da máquina pú-
blica, com a capacitação 
dos técnicos da adminis-
tração municipal para a 
captação de recursos fe-

jamento de gastos que de-
fine as obras e os serviços 
que são prioritários para 
o Município, levando em 
conta os recursos disponí-
veis. A Secretaria de Edu-
cação é a que deve receber 
os maiores recursos (R$ 
359,78 milhões), seguida 
pela Secretaria de Saúde 
(R$ 294 milhões), Secre-
taria de Serviços Públicos 
(R$ 130 milhões) e Secre-
taria de Obras (127,4 mi-
lhões).

Além disso, será efetiva-
da apenas a inscrição que 
for realizada pelo próprio 
interessado, que poderá 
optar por fazer apenas um 
curso.
Mais informações no site 
da prefeitura ( www.tauba-
te.sp.gov.br) ou pelo tele-
fone 3625-5060.
Serviço:
Escola da Beleza
Vagas: 50
Inscrição: dia 1º de outu-
bro, segunda-feira.
Horário: das 8h30 às 
11h30 e 13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
Centro
Telefone: 3625-5060

zada no prédio conhecido 
como Tesourinho, no nº 99 
da rua Carneiro de Souza, 
região central da cidade. O 
Procon funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h15 
às 16h, sem intervalo para 
almoço.

derais e estaduais no de-
senvolvimento de obras 
e serviços de engenharia. 
Para isto, foi apresentada a 
legislação base a respeito 
do tema, bem como infor-
mações conceituais, níveis 
de celebração conforme 
os valores dos convênios, 
acompanhamento, fiscali-
zação e prazos pertinentes.
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No último fim de semana, 
aconteceu mais uma edi-
ção do “Esporte do Bem” 
evento que busca incen-
tivar a prática esportiva 
entre as crianças. Nesta 
edição, a ação realizada 
pela Semelp contou com a 
parceria de dez escolas da 
rede municipal de ensino.
O evento, que foi dividido 
em dois dias, aconteceu na 
sexta-feira (27) no ginásio 
Pai João, na Vila São Be-
nedito, com as escolas Pa-
dre Zezinho e Serafim Fer-
reira. Já no sábado (28), as 
escolas municipais Maria 

Zara, Paulo Freire, Gil-
da Piorini, André Franco 
Montoro, Augusto César, 
Dulce Pedrosa e Regina 
Célia, foram divididas en-
tre os ginásios Juca Morei-
ra e João do Pulo. As ativi-
dades ocorreram durante a 
manhã e a tarde.
Além das atividades es-
portivas, o “Esporte do 
Bem” teve a causa do meio 
ambiente bem defendi-
da através da arrecadação 
de materiais recicláveis 
como pilhas, tubo de pasta 
de dente papel, papelão e 
plástico PEAD. Segundo 

os organizadores, a esco-
la com maior arrecadação 
será premiada; a apuração 
ainda está sendo efetuada.
“O objetivo com a parce-
ria das escolas é orientar 
os alunos com o cuidado 
com o meio ambiente e 
também apresentar pos-
sibilidades de atividades 
com o uso de materiais re-
cicláveis. Além de aproxi-
mar os alunos da rede mu-
nicipal dos nossos centros 
esportivos”, destaca a ges-
tora de Esportes, Priscila 
Mateus.


