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A GAzetA dos Municípios

Taubaté é reconhecida 
como a 11ª cidade do 
Brasil em ranking de 

saneamento

Prefeitura de Pindamonhangaba 
oferece bolsas de estudo para 

Ensino Superior

Secretaria de Desenvolvimento
e Inclusão Social promove

Carnaval para idosos
em Taubaté

Escolas de Esportes da Semelp 
estão com matrículas abertas

A Abes (Associação Brasi-
leira de Engenharia Sani-
tária e Ambiental) realizou 
na última segunda-feira, 
dia 5 de fevereiro, o Sim-
pósio Ranking Abes da 
Universalização do Sa-
neamento, no auditório 
do Conselho Regional de 
Química (CRQ), em São 
Paulo. Taubaté foi reco-
nhecida na ocasião como 
a 11ª cidade do Brasil no 
quesito de universalização 
do saneamento.A Prefeitu-
ra de Taubaté foi represen-
tada no evento pela Secre-
taria de Serviços Públicos.
O levantamento da Abes 
reúne dados de 2015 rela-
tivos ao abastecimento de 

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, atra-
vés do Departamento de 
Assistência Social perten-
cente à Secretaria de Saú-
de e Assistência Social, 
concederá 16 bolsas de 
estudo para estudantes de 
cursos de Ensino Superior 
presenciais e não presen-
ciais reconhecidos pelo 
MEC - Ministério da Edu-
cação e Cultura.
As bolsas serão ofertadas 
para cursos da modalidade 
de tecnologia, licenciatu-
ra e bacharelado nas áre-
as de biológicas, exatas e 
humanas. Além disso, os 
financiamentos aconte-
cerão de maneira integral 
no valor do curso, e as 
mensalidades serão pagas 
diretamente à instituição 
de ensino na qual o aluno 
é matriculado, durante 12 
meses e com possibilidade 
de renovação.

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
de Taubaté irá promover 
para os idosos atendidos 
em seus projetos uma pro-
gramação voltada ao Car-
naval.
Na próxima quarta-feira, 
dia 7 de fevereiro, a par-
tir das 14h, os 40 idosos 
atendidos pelo Centro Dia 
do Idoso irão desfrutar de 
música ao vivo e farão 

Estão abertas as matrículas 
para as Escolas de Esporte 
da Semelp – Secretaria de 
Esporte e Lazer.  As rema-
trículas de alunos do ano 
passado começaram na se-
gunda-feira (5) e os novos 
alunos devem comparecer 
a partir do dia 14, na se-
cretaria do ginásio com a 
modalidade desejada, das 
7h30 às 11h30 e 13h30 às 
17h30.
Para efetuar a nova ma-
trícula, são necessários os 

água, coleta e tratamento 
de esgoto e coleta e des-
tinação de resíduos sóli-
dos. O ranking avalia as 
condições do saneamento 
em relação à universaliza-
ção nas cidades brasilei-
ras com mais de 100 mil 
habitantes. Também são 
apresentados dados sobre 
as Doenças Relacionadas 
ao Saneamento Ambiental 
Inadequado (DRSAI) de 
cada município.
Compõem o estudo da 
Abes 231 municípios cujos 
dados foram fornecidos ao 
Sistema Nacional de In-
formações de Saneamento 
(SNIS). Os dados de saú-
de foram obtidos junto ao 

De acordo com a assis-
tente social envolvida no 
processo de consentimen-
to dos financiamentos es-
tudantis, Eliana Almeida, 
essa “é uma forma de o 
município conceder uma 
oportunidade a estudantes 
que não têm condições de 
pagar uma faculdade, ou 
seja, que não têm uma ren-
da suficientemente razo-
ável para poder estudar o 
Ensino Superior e ter uma 
qualificação profissional”.
Os alunos interessados 
devem seguir os critérios, 
juntamente a relação de 
documentos, necessários 
para inscrição no proces-
so de avaliação e seleção 
de concessão das bolsas 
que estão disponíveis em 
edital publicado no site 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba http://www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br/downloads/2018/edi-

um desfile de fantasias 
que contará com a pre-
sença dos familiares. O 
Centro Dia do Idoso re-
cebe idosos semi-depen-
dentes, que precisam de 
supervisão. Não há dis-
ponibilidade de vagas no  
momento. Para ter o nome 
inserido em uma lista de 
espera, é necessário ir ao 
Creas – Centro de Refe-
rência Especializada em 

documentos: duas fotos 
3x4, cópia de Certidão de 
Nascimento ou RG, pai ou 
responsável devem preen-
cher e assinar a ficha de 
inscrição. Os alunos que 
fizeram parte da Escola de 
Esporte no ano interior e 
desejam ser rematricula-
dos, precisam levar a car-
teirinha de renovação na 
secretaria do local em que 
fez aula e preencher a fi-
cha de inscrição para este 
ano.

Ministério da Saúde por 
meio do DataSUS.
De um total de 500 pontos 
possíveis, Taubaté atingiu 
491,28 e integra o grupo 
de municípios dentro da 
categoria rumo à universa-
lização. O município tam-
bém apresentou o menor 
indicador de internações 
por DRSAI (2,32).
Cidades que obtiveram 
entre 450 e 489 pontos 
foram classificadas dentro 
do grupo de compromis-
so com a universalização. 
Quem ficou com pontua-
ção abaixo de 450 pontos 
integra o grupo dos pri-
meiros passos para a uni-
versalização.

tal_novas_bolsas_estu-
do_2018.pdf. Entre os 
requisitos obrigatórios, 
estão: residir no município 
há pelo menos 48 meses; 
não possuir Ensino Su-
perior Completo; ter sido 
aprovado no vestibular ou 
estar cursando o Ensino 
Superior; ter estudado o 
ensino médio em escola 
pública ou ter sido bolsista 
integral na rede particular; 
entre outras exigências.
As inscrições ocorrerão 
nos dias 22 e 23 de feve-
reiro de 2018, das 8 horas 
às 16 horas, no Setor de 
Protocolo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, loca-
lizado na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
nº 1400  – Bairro Alto do 
Cardoso. E o resultado fi-
nal será divulgado no Jor-
nal Tribuna do Norte e no 
site da Prefeitura no dia 27 
de março de 2018.

Assistência Social, das 8h 
às 17h, no piso superior 
Rodoviária Velha, que fica 
à Praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, no centro.
Já os 1.500 integrantes do 
Projeto Conviver partici-
pam na próxima sexta-fei-
ra, dia 9 de fevereiro, das 
13h às 17h, da Tarde de 
Folia realizada pelo Sesc 
Taubaté, que fica à ave-
nida Milton de Alvarenga  
Peixoto, 1.264, no 
bairro Esplanada  
Santa Terezinha. As ati-
vidades oferecidas en-
volvem uma aula aber-
ta de ritmos, oficina de 
adereços carnavalescos e 
show musical. A ativida-
de contribui para estimu-
lar as funções cognitivas,  
resgatar a autoestima e 
fortalecer o convívio so-
cial.

Para o ano de 2018, a no-
vidade é a expansão da 
faixa-etária abrangendo 
crianças de 5 a jovens de 
17 anos. As crianças de 5 
anos podem optar entre as 
modalidades de Iniciação 
Esportiva: Ginástica Rít-
mica, Ginástica Artística 
e Capoeira. Outra novida-
de é o retorno da modali-
dade de Tênis de Mesa, 
que agora faz parte grade 
de opções para os alunos, 
com o retorno do Prof. 
Tanaka. Outras informa-
ções podem ser obtidas 
diretamente nos centros e 
ginásios esportivos ou pe-
los telefones: Araretama 
– 3643-1913, Luis Caloi – 
3643-2851, Cidade Nova 
– 3642-5787, João do Pulo 
– 3648-2248, Juca Morei-
ra – 3643-4936, Quadra 
Coberta – 3642-9282, Zito 
– 36375-5425, Pai João – 
3637-5069.
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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

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 

Tremembé registra
aumento de 36% na

arrecadação de royalties 
de petróleo e gás em 

2017
Secretaria lança Informe 
das Participações Gover-
namentais de Petróleo e 
Gás que traz informações 
detalhadas da arrecadação 
de royalties e participa-
ções especiais
O município de Tremembé 
registrou em 2017 aumen-
to de 36% na arrecadação 
de royalties e participa-
ções especiais pela produ-
ção de petróleo e gás natu-
ral. O total da arrecadação 
do município foi de R$ 1,3 
milhões contra R$ 923 mil 
em 2016. A cidade respon-
de por 0,1% da arrecada-
ção de royalties entre os 
municípios do Estado.
Também o Estado de São 
Paulo registrou em 2017 a 
arrecadação recorde de R$ 
2,5 bilhões em royalties e 
participações especiais. A 
remuneração pela explora-
ção de petróleo e gás no li-
toral paulista ficou em R$ 
1,4 bilhão para o Governo 
do Estado e R$ 1,1 bilhão 
para os municípios paulis-
tas como mostra o Informe 
das Participações Gover-
namentais de Petróleo e 
Gás lançado nesta sexta-
feira, 2 de fevereiro, no 
site da Secretaria de Ener-
gia e Mineração do Estado 
de São Paulo.
Esse valor representa um 
aumento de 70% em rela-
ção ao ano anterior, quan-
do foram arrecadados R$ 
1,4 bilhão, somando es-
tado e municípios. Já o 
Brasil arrecadou no ano 
passado R$ 30,4 bilhões, 
aumento de 72% em rela-
ção aos R$ 17,7 bilhões de 
2016.
“O petróleo é uma ativi-
dade que gera uma cadeia 

completa de benefícios 
para os países, estados e 
municípios produtores, 
que vai desde o setor de 
pesquisa à produção de 
peças para a indústria. A 
geração de emprego e ren-
da é muito forte e só tende 
a crescer no Estado de São 
Paulo”, explica o secretá-
rio de Energia e Minera-
ção, João Carlos Meirel-
les.
As cidades paulistas que 
mais receberam recursos 
da atividade de petróleo 
no Estado foram Ilhabela 
R$ 440 milhões, São Se-
bastião R$ 87,3 milhões 
e Caraguatatuba R$ 82,3 
milhões. Os três municí-
pios, que respondem por 
60% da arrecadação das 
cidades, estão localizados 
no litoral, área diretamente 
impactada pela atividade 
petrolífera.
Estão, ainda, entre os 
dez primeiros colocados 
Cubatão R$ 61 milhões, 
Bertioga R$ 50 milhões, 
Guararema R$ 48 milhões, 
Ilha Comprida R$ 34 mi-
lhões, Iguape R$ 23,1 mi-
lhões e Praia Grande e São 
Vicente com R$ 15,3 mi-
lhões cada.
“São Paulo vem aumen-
tando ano a ano a sua pro-
dução de petróleo e gás. 
Em poucos anos passa-
mos de nono para terceiro 
maior produtor nacional e 
os royalties acompanham 
essa evolução representan-
do uma importante arreca-
dação para o Estado e para 
os municípios paulistas”, 
afirma o subsecretário de 
Petróleo e Gás do Gover-
no de São Paulo, Dirceu 
Abrahão.

Em 2017, apesar de São 
Paulo ter ficado em tercei-
ro lugar no ranking de pro-
dução de petróleo e gás, 
o Estado ficou com a se-
gunda posição nacional na 
arrecadação de royalties 
e participações especiais, 
passando o Espírito Santo 
que somou R$ 2,2 bilhões 
e ficando atrás apenas do 
Rio de Janeiro que arreca-
dou R$ 11 bilhões.
Entre as regiões do estado 
a que recebeu a maior par-
te dos royalties foi o Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
que respondeu por 69% do 
total. Em segundo lugar 
aparece a Baixada Santista 
que totaliza 14,7%, segui-
da por Registro 7,9%, re-
gião metropolitana de São 
Paulo com 6,7%, Soroca-
ba 1% e Campinas 0,7%.
A produção de petróleo e 
gás do Estado é oriunda de 
seis campos localizados na 
plataforma continental da 
Bacia de Santos no litoral 
de São Paulo. Atualmente, 
Sapinhoá, localizado no 
pré-sal, é o maior campo 
paulista.
O Informe das Participa-
ções Governamentais de 
Petróleo e Gás traz infor-
mações detalhadas da arre-
cadação dos royalties e das 
participações especiais de 
109 municípios paulistas, 
bem como apresenta os 
cálculos de arrecadação da 
Parcela do Fundo Especial 
das outras 536 cidades.
A publicação semestral 
pode ser acessada na área 
de Dados Energéticos do 
site da Secretaria de Ener-
gia e Mineração dispo-
nível no endereço www.
energia.sp.gov.br



página 3A GAzetA dos Municípios08 de fevereiro de 2018

Folia toma conta do Museu 
Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro durante o 

Carnaval

Música, teatro, oficinas 
culturais e muita diversão 
estarão presentes na pro-
gramação das instituições 
de Campos do Jordão, de 
10 a 13 de fevereiro
Campos do Jordão (SP), 
tradicional destino para 
férias de inverno, também 
pode ser um ótimo roteiro 
para o Carnaval. O Museu 
Felícia Leirner e Auditó-
rio Claudio Santoro - ins-
tituições da Secretaria da 
Cultura do Estado, geridas 
pela ACAM Portinari - 
promovem de 10 a 13 de 
fevereiro diversas ativida-
des relacionadas a maior 
festa popular do Brasil.
Os visitantes poderão con-
feccionar máscaras e co-
nhecer a história delas no 
sábado (10), às 11h00, e na 
terça-feira (13), às 15h00. 
Já a programação Família 
no Museu vai abordar o 
triângulo amoroso entre 
Pierrot, Colombina e Ar-
lequim por meio do estilo 
teatral Commedia dellArt, 
na segunda-feira (12), às 
11h00. A peça interativa 
será acompanhada por ca-
racterização com adereços 
e  marchinhas carnavales-
cas.
No sábado (10) e na se-
gunda-feira (12), às 
15h00, o percussionista 
Moringa Ray comandará 
a atração com uma Oficina 
de Marchinhas de Carna-
val. Serão celebrados os 
grandes compositores e os 
diferentes ritmos que com-
põem a festa, como Mar-

cha Rancho, marchinhas 
e Zé Pereira. No final, os 
participantes serão orien-
tados a tocar instrumentos 
de percussão e a criar suas 
próprias marchinhas.
Um teatro de mamulengo 
contará a história “A Fa-
bulosa Caravana do Seu 
Malaquias” no domingo 
(11), às 15h00, e na terça-
feira (13), às 11h00. Ence-
nada pelo grupo Boneco 
Vivo, serão apresentados 
o “Desafio de Embolada”, 
“Encantador de Cobras”, 
“O Mágico Mister Lan-
tejoula” e a “Cobra Gi-
gante”. Todo o roteiro do 
espetáculo é inspirado no 
circo antigo, resgatando o 
humor, a simplicidade e a 
alegria desse universo de 
cores e mistérios que está 
presente no imaginário po-
pular.
Na semana do Carnaval, 
as instituições estarão 
abertas todos os dias, das 
9h00 às 18h00, inclusive 
na segunda-feira (12), dia 
em que normalmente estão 
fechadas. O endereço do 
Museu e Auditório é Ave-
nida Doutor Luis Arrobas 
Martins, nº 1.880 – Cam-
pos do Jordão. A entrada 
é R$10,00, a meia R$5,00 
(estudante e idoso). Aos 
domingos, a entrada é gra-
tuita (conheça a política 
de gratuidade no www.
museufelicialeirner.org.br/
expediente-e-ingresso).
Serviço: Família no Museu 
- Máscaras Carnavalescas: 
histórias e confecção

Datas: 10 e 13/02/2018, 
sábado e terça-feira
Horários: 10/02, às 11h00; 
e 13/02, às 15h00
Família no Museu - Con-
tação de História Interati-
va: Pierrot, Colombina e 
Arlequim
Data: 12/02/2018, segun-
da-feira
Horários: às 11h00
Folia no Museu: Oficina 
de Marchinhas de Carna-
val
Data: 10 e 12/02/2018, sá-
bado e segunda-feira
Horário: às 15h00
Folia no Museu: Teatro de 
Mamulengo - “A Fabulosa 
Caravana do Seu Mala-
quias”
Data: 11 e 13/02/2018, do-
mingo e terça-feira
Horário: 11/02, às 15h00 e 
13/02, às 11h00
Local: Museu Felícia 
Leirner - Auditório Clau-
dio Santoro (Av. Dr. Luis 
Arrobas Martins, nº 1.880 
Alto da Boa Vista – Cam-
pos do Jordão/SP)
Informações: (12) 3662-
6000
Entrada: inteira R$10,00 
e meia R$5,00 (estudan-
te e idoso) – gratuita aos 
domingos (conheça nossa 
política de gratuidade no 
www.museufelicialeirner.
org.br/expediente-e-in-
gresso)
#SejaSolidário - os visi-
tantes poderão contribuir 
com a doação de brinque-
dos, que serão destinados 
a instituições de caridade 
do município.

Reflexão de Boa Vontade
Igualdade de gênero e erradicação da pobreza 

Paiva Netto
A mulher é o verdadeiro alicerce das civilizações quando realmente integrada em Deus e/
ou nos mais sublimes ideais que honram a raça humana. Isto é, ainda que não creia na exis-
tência da Mãe-Pai Celeste, a mulher embala as nações ao se transformar no aríete dos mais 
nobres sentimentos que nascem de seu coração, quais sejam a Caridade, a Solidariedade, a 
Fraternidade, a Generosidade. Elas devem ser as protagonistas da construção de um modelo 
econômico em que os mais elevados valores da Alma sejam o lastro das interações humanas.
Se tratamos aqui da urgência de à mulher ser facultado o empoderamento econômico, é por-
que devemos extirpar, de uma vez por todas, a discriminação contra ela no acesso às mesmas 
oportunidades de desenvolvimento que os homens recebem no âmbito do trabalho. Não mais 
podemos aceitar os impedimentos que as mulheres encontram nesse campo, gerando atraso na 
luta pela igualdade de gênero e pela erradicação da pobreza. Como imaginar a efetiva elabo-
ração de políticas públicas enquanto ainda se lega a um patamar econômico inferior metade 
da população mundial? É um contrassenso!
Por isso, sempre faço questão de dizer: O futuro do mundo depende essencialmente da aten-
ção e da magnanimidade de suas mulheres.

__________
1 Igualdade de gênero e erradicação da pobreza — Esse texto faz parte da mensagem de Paiva 
Netto “Solidariedade: a razão e o coração da Economia”, encaminhada às delegações interna-
cionais, autoridades e participantes da 61a sessão da Comissão sobre a Situação das Mulheres 
(CSW, na sigla em inglês), realizada em março de 2017 na sede da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Na ocasião, foi discutido o tema “O empoderamento econômico das mulheres 
no dinâmico mundo do trabalho”, que vem ao encontro do 5o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável. Aliás, o diretor-presidente da Legião da Boa Vontade recebeu, em 14 de novem-
bro de 2016, correspondência oficial da equipe do novo secretário-geral da ONU, dr. António 
Guterres, na qual expressa gratidão ao dirigente da LBV pela carta encaminhada ao diplomata 
português com cumprimentos, em virtude da nomeação deste para ocupar o cargo máximo da 
ONU. Na missiva, assinada por Kyung-wha Kang, assessora especial em Política do gabinete 
do secretário-geral, consta: “Prezado diretor-presidente, permita-me agradecer, em nome do 
secretário-geral designado, António Guterres, as vossas gentis palavras de congratulação. É 
com grande honra e com um sentido de responsabilidade que ele assumirá suas novas fun-
ções. A Legião da Boa Vontade é uma organização da sociedade civil que tem uma parceria 
de longa data com as Nações Unidas. Sua missão de incentivar a vivência de valores, a fim de 
criar uma sociedade mais justa e solidária, é mais do que nunca de grande relevância global. 
Suas iniciativas visam melhorar a situação de pessoas de baixa renda em diversas áreas, tais 
como educação e desenvolvimento sócio-económico, sendo uma grande contribuição para a 
consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sua meta de erradicar a pobreza 
até o ano de 2030. Contamos com a Legião da Boa Vontade para trabalhar junto às Nações 
Unidas na busca de soluções para os desafios globais mais urgentes da atualidade”. A Legião 
da Boa Vontade (LBV) — Instituição que, em 1994, passou a integrar o Departamento de 
Informação Pública (DPI) e possui status consultivo geral no Conselho Econômico e Social 
(Ecosoc), desde 1999 — nutre antigos laços de união com a ONU. Essas duas tradicionais En-
tidades atuam sob as bandeiras da harmonia entre as pessoas e entre as nações e do progresso 
sustentável desde as respectivas origens, na década de 1940.
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

___________________________
Trecho extraído do novo livro Tesouros da Alma (Editora Elevação), de Paiva Netto, 304 
páginas.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 227, Termo nº 6722
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ CARLOS ORLANDO NETO e HE-
MILLY DE ANDRADE SILVA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tambaú - SP, nascido em 7 de agosto de 1990, de profissão agente 
de portaria, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Estrada Qua-
tro - Fazenda Conquista, nº 978, Assentamento Conquista, nesta cidade, filho 
de ROBERTO CLÁUDIO ORLANDO, de 51 anos, natural de em Tambaú/SP, 
nascido na data de 25 de julho de 1966 e de CÍCERA DE MENJÃO ORLANDO, 
de 46 anos, natural de em Campo Mourão/PR, nascida na data de 15 de agosto 
de 1971, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Juiz de Fora - MG, nascida em 14 de julho de 2000, de profissão estudante, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de ANDRÉ DE SOUZA SILVA, de 47 anos, natural de Maripá de Minas/
MG, nascido na data de 10 de novembro de 1970, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP e de FABIANA DE ANDRADE GOUVEA, de 44 anos, natural de 
Juiz de Fora/MG, nascida na data de 25 de maio de 1973, residente e domiciliada 
em Pindamonhangaba/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 227, Termo nº 6723
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DE JESUS CHAGAS CAMARGO 
e IZAMARA DE ALMEIDA MARINETE, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 25 de novembro de 1991, de profissão 
balconista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Santo An-
tonio, nº 22, Vila Santo Antonio, nesta cidade, filho de PAULO CAMARGO, 
de 66 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 10 de junho de 1951 e de 
ROSELI DE JESUS CHAGAS, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na 
data de 9 de janeiro de 1972, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 22 de setembro de 1994, de 
profissão operadora de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de ODILON MOURA MARINETE, de 
66 anos, natural de Rio das Flores/RJ, nascido na data de 24 de março de 1951 
e de NILCEIA DE ALMEIDA MARINETE, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 18 de fevereiro de 1960, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 228, Termo nº 6724
Faço saber que pretendem se casar TIAGO FELIPE e JOCIANE SANTOS DA 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, in-
cisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Limeira - SP, nascido 
em 9 de junho de 1984, de profissão metalúrgico, de estado civil solteiro, resi-
dente e domiciliado na Avenida General Gabriel R. da Fonseca, nº 1114, Padre 
Eterno, nesta cidade, filho de EZEDEQUIAS FELIPE, de 64 anos, natural de 
Assaí/PR, nascido na data de 21 de julho de 1953, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP e de NAIR CATARINA FELIPE, de 61 anos, natural de Guaíra/
PR, nascida na data de 11 de fevereiro de 1956, residente e domiciliada em 
Limeira/SP. Ela é natural de Rolim de Moura - RO, nascida em 29 de junho de 
1988, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de VALDECI LOURENÇO DA SILVA, de 
54 anos, natural de Ecoporanga/ES, nascido na data de 9 de dezembro de 1963, 
residente e domiciliado em Sumaré/SP e de MARIA NAZARÉ DOS SANTOS 
SILVA, de 52 anos, natural de Paranavaí/PR, nascida na data de 16 de abril de 
1965, residente 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 228, Termo nº 6725
Faço saber que pretendem se casar RICARDO NUNES LEITE e LUANA TO-
MÁS DE JESUS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Arujá - SP, 
nascido em 31 de março de 1988, de profissão comerciante, de estado civil sol-
teiro, residente e domiciliado Rua Bruno Raffaello Giovanni Taddeucci, nº 26, 
Parque Esperança, Taubaté/SP, Parque Esperança, filho de DORIVAL RODRI-
GUES LEITE, falecido em São José dos Campos/SP na data de 13 de março de 
2016 e de NEIDE APARECIDA NUNES LEITE, de 52 anos, nascida na data 
de 4 de maio de 1965, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de São 
Paulo/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 3 de dezembro de 
1985, de profissão recepcionista, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
Rua Pedro Celete, nº 199, jardim dos Eucaliptos, nnesta cidade, filha de IZÉTE 
TOMÁS DE JESUS, de 61 anos, nascido na data de 13 de fevereiro de 1956, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Alvorada do Sul/PR e de 
MARLENE NUNES DE JESUS, de 55 anos, nascida na data de 21 de dezembro 
de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 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.

VAGAS DISPONÍVEIS 
NO BALCÃO DE

EMPREGOS
DE TAUBATÉ

ADESIVADOR (APLICADOR DE 
INSULFILM)
MECÂNICO MONTADOR – UR-
GENTE
AJUDANTE DE PIZZAIOLO – 
COM EXP. NA FUNÇÃO
AJUDANTE  DE PADEIRO – COM 
EXP. NA FUNÇÃO
ANALISTA DE ALMOXARIFA-
DO- PCD –SUPERIOR EM ADMI-
NISTRAÇÃO
ASSISTENTE DE LOJA -P.C.D 
(PESSOA C/ DEFICIÊNCIA)
ATENDENTE – P.C.D. (PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DE DESENVOLVI-
MENTO INFANTIL – SUPERIOR 
EM PEDAGOGIA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO –
PCD PACOTE OFFICE
AUXILIAR DE LIMPEZA –P.C.D 
(PESSOA C/ DEFICIÊNCIA)
BARISTA – COM EXPERIÊNCIA – 
URGENTE
BERÇARISTA – COM EXP. COM-
PROVADA
CONSULTOR COMERCIAL –CO-
NHECIMENTO EM VENDAS E 
COREL DRAW –COM CNH
CONTADOR – COM EXP. NA 
FUNÇÃO
COZINHEIRO COMERCIAL  – 
COM EXP. NA FUNÇÃO
ELETRICISTA DE AUTOS
ESTÁGIO EM DIREITO
FORNEIRO DE PIZZARIA – COM 
EXP. NA FUNÇÃO
GARÇOM – COM EXP. EM A LÁ 
CARTE
IMPRESSOR –EXP.EM PACOTE 
OFFICE E COREL EXP. ADESI-
VAÇÕES E IMPRESSOES EM 
MAQUINAS DE SOLVENTE E 
RECORTE DE VINIL CNH B
INSTALADOR DE ALARME E 
CONCERTINA – COM EXP. NA 
FUNÇÃO
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MOTORISTA CARRETEIRO
PADEIRO
PINTOR PREDIAL
PLOTADOR – C.N.H CONHECI-
MENTO DO PACOTE OFFICE E 
AUTOCAD OU COREL
PORTEIRO –P.C.D (PESSOAS C/ 
DEFICIÊNCIA)
RECEPCIONISTA – P.C.D (PES-
SOA C/ DEFICIÊNCIA)
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO
* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDERE-
ÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 15h
Horário para emissão de Carteira de 
Trabalho: segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com
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Taubaté ganha mais
3 pontos de exames

laboratoriais

Taubaté fecha janeiro 
com 2 casos de dengue

Carnaval Solidário
arrecada 1 tonelada de 

alimentos em Pinda

Terminam os sorteios 
dos ambulantes para 

Carnaval Solidário 2018

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 5 de feverei-
ro, Taubaté passa a contar 
com mais três pontos de 
agendamento e coleta de 
exames laboratoriais.
A medida adotada pela 
Secretaria de Saúde tem o 
objetivo de reduzir a con-
centração de pacientes de 
forma a agilizar a deman-
da da rede municipal.
Atualmente, as três uni-
dades de referência para 
exames são a Casa da Mãe 
Taubateana, a UBS+ Fa-

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que o município 
chega ao fim de janeiro 
com dois casos confirma-
dos de dengue. Durante 
o primeiro mês de 2018 
foram emitidas 132 no-
tificações de suspeita da 
doença, com 24 casos ne-
gativos e 106 aguardando 
o resultado de exames.
 O número de notificações 
é o menor para o mês de 
janeiro dos últimos quatro 
anos. Em janeiro de 2016, 
por exemplo, foram regis-
tradas 690 notificações de 
casos suspeitos de den-
gue em Taubaté, com 249 
ocorrências confirmadas.

O bloco Juca Teles, de São 
Luiz do Paraitinga, este-
ve engajado no Carnaval 
Solidário 2018 de Pinda-
monhangaba. Em parceria 
com o Fundo Social de So-
lidariedade, o Juca Teles 
disponibilizou mil abadás 
para os foliões, que troca-
ram por 1 quilo de alimen-
to  não perecível - exceto 
sal e açúcar - e, assim, pu-
deram ajudar as pessoas 
que mais precisam. A par-
ticipação da população foi 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Se-
cretaria de Administração 
e Setor de Fiscalização 
de Postura, realizou nes-
ta sexta-feira (2), o últi-
mo sorteio que definiu os 
vendedores ambulantes 
licenciados para trabalha-
rem no Carnaval Solidário 
Pindamonhangaba 2018 
- pipoqueiros e barracas 
de alimentação em geral, 
para as matinês na Praça 
do Quartel.
Foram realizados sorteios 
no auditório da Prefeitu-
ra nos dias 12/01 (para o 

zendinha e a UBS+ Mou-
risco. Os procedimentos 
também são realizados em 
18 unidades de ESF (Es-
tratégia de Saúde da Fa-
mília). A partir de 5 de fe-
vereiro os procedimentos 
também serão realizados 
no Pamo Bonfim, UBS+ 
Gurilândia e na Policlíni-
ca Infantil.  A Secretaria 
de Saúde mantém contatos 
frequentes com a Cientí-
ficaLab para promover os 
ajustes necessários e agi-
lizar tanto a coleta quanto 

Mesmo com este número 
reduzido de notificações e 
casos confirmados, é pre-
ciso estar atento, já que a 
ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de janeiro 
de 2018 atingiu 6,7 pontos 
no IB (Índice Breteau). De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos. 
Acima do nível de 1,5 há 
risco de epidemia.
Os registros deste início de 
ano também contam com 
duas notificações de casos 
suspeitos de chikungunya 
e outras duas suspeitas de 
zika. A Vigilância Epide-
miológica aguarda o resul-
tado destes exames.

benéfica, pois em sua pri-
meira hora de troca foram 
esgotados todos os abadás, 
totalizando 1 tonelada de 
alimentos arrecadada.
A troca dos alimentos pe-
los abadás foi feita no 
Shopping Pátio Pinda, na 
loja Arte Encanto, na ma-
nhã desta sexta-feira (2). 
Cada pessoa pôde fazer a 
troca de até dois abadás.
O Juca Teles fará duas 
apresentações em Pinda-
monhangaba. A primeira, 

Festival de Marchinhas), 
15/01 (também para o 
Festival de Marchinhas), 
19/01 (pré-carnaval de 
Moreira César), 25/01 
(Parque da Cidade) e 
02/02 (Matinês na Praça 
do Quartel). Ao todo, fo-
ram oferecidas 68 vagas 
que variam entre ambulan-
tes, foodtrucks e trailers.
“Visando além da diver-
são proporcionada pelo 
Carnaval, é uma preocu-
pação da Prefeitura gerar 
renda para os ambulantes 
neste momento de crise 
no país, sendo também um 

o agendamento de exames 
nas unidades.
A empresa CientíficaLab 
assumiu em 29 de novem-
bro do ano passado a reali-
zação dos exames labora-
toriais em Taubaté.
Em caso de dúvida, os pa-
cientes podem procurar 
suas unidades de saúde de 
referência, assim como a 
Ouvidoria da Saúde, loca-
lizada à avenida John Ken-
nedy, 488, Jardim das Na-
ções (telefones 3632-2040 
ou 3632-2244).

Equipes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté permanecem 
em atividade com a fiscali-
zação casa a casa na busca 
por criadouros do mos-
quito Aedes aegypti, vetor 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
A população precisa aju-
dar e eliminar os criadou-
ros do mosquito para evi-
tar a ocorrência de novos 
casos.
Balanço de janeiro
Casos suspeitos de dengue 
notificados – 132
Casos de dengue confir-
mados – 2
Casos negativos – 24
Aguardando exames – 106
Casos suspeitos de chi-
kungunya notificados – 2
Casos de chikungunya 
confirmados – 0
Casos negativos – 0
Aguardando exames – 2
Casos suspeitos de zika 
notificados – 2
Casos de zika confirmados 
– 0
Casos negativos – 0
Aguardando exames – 2

no Pré-Carnaval de Mo-
reira César, dia 3, com sa-
ída às 16 horas da Avenida 
José Adhemar César Ri-
beiro (avenida do CE Zito) 
e chegada na Praça Santa 
Rita, no Vale das Acácias.
A segunda apresentação 
do Juca Teles em Pinda 
será no sábado de carna-
val, dia 10 de fevereiro, 
com saída às 16 horas do 
Largo do Quartel e chega-
da próximo ao Parque da 
Cidade.

modo de reforçar o intuito 
do Carnaval Solidário’’, 
afirma o coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores.
As licenças para o Pré-Car-
naval em Moreira César e 
para o Parque da Cidade 
já foram entregues entre 
os dias 22 e 30 de janeiro. 
As licenças para a Matinê 
na Praça do Quartel serão 
entregues nos dias 5 e 6 de 
fevereiro.
Todas as informações po-
derão ser obtidas nos edi-
tais publicados no site da 
Prefeitura, o www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br


