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A GAzetA dos Municípios

Parabéns: Centro de
convivência do idoso em

Tremembé completa 1 mês

Operação fiscaliza
transporte em Taubaté

Transporte complementar é
convocado para vistoria

Emei Paduan recebe
Hospital do Ursinho

A popularmente chamada 
“Creche do Idoso” ou CCI 
(Centro de Convivência 
do Idoso) completa nesta 
quinta-feira (08), seu pri-
meiro mês de atividades 
em nossa cidade.
Entre as principais ações 
disponíveis estão: Dança 
cigana, dança de salão, 
artesanato, pintura, infor-
mática, jogos de mesa, 

Operação de fiscalização 
do transporte em Taubaté 
realizada na última quinta-
feira, dia 1º de novembro, 
resultou em 41 autuações 
por irregularidades.
A operação teve 13 horas 
de duração e foi realizada 
das 6h às 19h pela Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na de Taubaté em conjunto 
com o Detran e as polícias 
Militar e Civil.
 Foram fiscalizados veícu-
los do transporte escolar, 
táxi, mototáxi e veículos 
que fazem transporte por 

Os 31 permissionários do 
transporte complementar 
de Taubaté que realizaram 
a troca das vans por micro
-ônibus foram convocados 
a realizar a vistoria nos 
veículos em atendimento 
ao edital de concorrência 
pública n° 15-I/16.
A vistoria será realizada 
na próxima quinta e sex-
ta-feira, dias 08 e 09 de 
novembro, no período da 
noite e madrugada, a par-
tir das 21h, na garagem da 
Associação dos Motoris-
tas Autônomos de Taubaté 

A Emei Vicencia Geni 
Arantes, no Parque Pa-
duan, recebe na tarde da 
próxima quarta-feira, dia 
7 de novembro, mais uma 
edição do Hospital do Ur-
sinho.
As atividades começam a 
partir das 14h e integram a 
programação do “Progra-
ma Saúde na Educação” 

crochê, tricô, cup cake,                 
bingo canto e coral, entre 
outros.
O objetivo do CCI é ofere-
cer um espaço de sociali-
zação, para evitar o isola-
mento da pessoa idosa.
No local, idosos indepen-
dentes com mais de 60 
anos têm a opção de des-
pertar novas habilidades, 
por meios das diversas ati-

aplicativos, entre outros.
Durante a ação foram ve-
rificados equipamentos 
obrigatórios, documenta-
ção e situação junto ao ca-
dastro no Detran.
Foram registradas as se-
guintes ocorrências: 1 ve-
ículo Kombi removido ao 
pátio; 2 carros por trans-
porte irregular; 20 autua-
ções de transporte público; 
3 autuações pela PM e 15 
autuações baseadas no Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
feitas pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana.

(Assomat), localizada à 
rua Dom Pedro I, n° 5.341, 
bairro Cidade Jardim.
A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
realizará a vistoria com o 
apoio da Empresa Metro-
politana de Transportes 
Urbanos (EMTU) e vai 
considerar as regras pre-
vistas no edital de con-
corrência pública n° 15-
I/16, além dos requisitos 
relacionados aos aspec-
tos mecânicos, elétricos 
e                 equipamentos 
de segurança.

parceria entre a Prefeitura 
de Taubaté e a Universi-
dade de Taubaté (Unitau). 
Trata-se de uma atividade 
lúdica, onde crianças le-
vam seu brinquedo para 
fazer consultas com alunos 
de graduação de enferma-
gem, nutrição e medicina, 
professores e profissionais 
da área de saúde da Uni-

vidades socioeducativas. 
Atualmente temos 100 
idosos cadastrados.
Para mais informações li-
gue no (12) 3672-1140. 
O CCI está localizado na 
Rua Lorena, ao lado da 
sede da Vigilância Sanitá-
ria no bairro Parque Nossa 
Senhora da Glória e fun-
ciona de segunda à sexta-
feira das 8h às 17h.

Em relação ao transporte 
escolar, de 45 vans abor-
dadas, 38 foram verifica-
das no sistema do Detran 
sobre vistorias.
A Kombi escolar que foi 
apreendida recebeu uma 
multa de cinco vezes o 
valor da Unidade Fiscal 
do Município de Taubaté 
(UFMT), o que equivale 
R$ 935,90. O transpor-
te irregular de passagei-
ros recebeu uma multa de 
15 UFMTs, total de R$ 
2.807,55. Esses veículos 
ficarão retidos por 15 dias.

Os demais 22 permissio-
nários do transporte com-
plementar que não reali-
zaram a troca do veículo, 
tampouco comprovaram 
a efetiva transação para 
aquisição do veículo, fo-
ram notificados por des-
cumprimento dos itens 
9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do 
edital da concorrência pú-
blica 15-I/16 e cláusula 
5.1.1 e 5.1.8 do contrato 
de permissão, à vista dos 
itens 12.1 do Edital c/c/ 
cláusula 9.2.6, 9.4 e 9.4.4 
do contrato.

tau, visando trabalhar a 
ansiedade em relação aos 
cuidados de saúde. Essa 
ação é realizada em todo 
o mundo com o nome de 
“Teddy Bear Hospital”, 
sendo criação de IFMMA 
(Associação Internacional 
de Estudantes de Medici-
na), apoiada pela Organi-
zação Mundial de Saúde.
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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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constro-
em frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas 
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências 
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas 
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir 
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunica-
rem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado 
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de
-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos 
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem 
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. 
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas 
patas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles 
lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na 
face, no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com 
pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, 
composta de células especiais que provocam dupla estimulação dos cones 
e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas 
na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, 
essa região funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones 
e bastonetes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por 
elas estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora es-
tou tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio 
e Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de 
refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fá-
bricas, onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, 
as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. 
Ah! A energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os 
meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos 
mais velhos e não precisavam comprar roupas novas. Quando embaláva-
mos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para 
protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram 
cinco séculos pra começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com 
tinta ao invés de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés 
de gastar toneladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de 
GPS só para encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos 
preocupamos com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

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

Livro D-25, FLS. nº 14, Termo nº 6896
Faço saber que pretendem se casar ORLANDO APARECIDO FERREIRA FILHO e SIMONE LAZARINI, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, 
nascido em 22 de setembro de 1982, de profissão funcionário público estadual, de estado civil solteiro, residente e domicilia-
do no mesmo endereço da contraente, filho de ORLANDO APARECIDO FERREIRA, de 66 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascido na data de 5 de outubro de 1952, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de ELISABETE DE LIMA, falecida em 
Tremembé/SP na data de 9 de maio de 2004. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 7 de setembro de 1985, de profissão 
conselheira tutelar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Praça da República, nº 312, Centro, Tremembé/SP - 
CEP: 12120-000, filha de PEDRO ANTONIO LAZARINI, de 65 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 11 de 
junho de 1953 e de MARIA EMILIA DE ALMEIDA ARENA, de 59 anos, natural de São Lourenço/MG, nascida na data de 
27 de maio de 1959, 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. 

Mutirão pós-Finados
encontra criadouros

em cemitérios

Mutirão de fiscalização 
realizado pelas equipes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté na última segun-
da-feira, dia 5 de novem-
bro, identificou criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti nos cemitérios após o fe-
riado de Finados.
Os agentes de controle de 
vetores estiveram nos ce-
mitérios do Belém, Qui-
ririm e São Benedito. No 
Cemitério Municipal do 
Belém, por exemplo, fo-
ram recolhidos 20 sacos 
de lixo de 100 litros cada. 
A maioria dos recipientes 
com água e larvas recolhi-
dos foi de vasos, copos, 
plásticos e embalagens 
dos produtos comerciali-
zados no entorno do ce-
mitério. O mau estado de 

conservação dos túmulos 
também foi um dos res-
ponsáveis pelos criadou-
ros nos cemitérios.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
A partir deste mês serão re-
forçadas as ações em áreas 
consideradas mais críticas 
e função dos resultados da 
Análise de Densidade Lar-
vária (ADL) de primave-
ra, realizada em outubro. 
O indicador chegou a 2,6 
pontos no IB (Índice Bre-
teau).
De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o índice 

de tranquilidade é 1,0 ou 
menos. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia. 
Os resultados indicam 
que seis das dez regiões 
de Taubaté estão dentro 
do risco de epidemia. Na 
amostragem de outubro, o 
destaque fica para as regi-
ões 8 e 9, que apresenta-
ram índices de 0,83 e 0,17, 
respectivamente. Com IB 
de 8,96 a região 10 é a 
que apresenta o maior in-
dicador. Taubaté chegou a 
outubro com 53 casos po-
sitivos de dengue, 7 casos 
positivos de chikungunya 
e nenhum caso de zika. O 
número reduzido de ocor-
rências mostra que o en-
volvimento da população 
nas ações de prevenção e 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti traz resultados.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2018 -  Processo nº54/2018. O Município de Re-
denção da Serra, em cumprimento da ratificação procedida pelo Chefe do Exe-
cutivo, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO 
a seguir:
OBJETO: Contratação Empresa para Serviços Mecânicos Reparos Corretivos, em 
05 de novembro de 2018. FAVORECIDO: Vanderlei José Lobo 309686786829. 
CNPJ: 19.638.492/0001-73. Valor: R$10.816,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 24, 
inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.RICARDO EVANGELISTA LOBATO - 
Prefeito Municipal
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Escolas do Trabalho 
abrem 3.358 vagas para 

2019 em Taubaté

Inscrições para a
castração continuam

em Moreira César

Apoio da população é
fundamental para combate 

ao Aedes aegypti

Tudo pronto para
o 40º Feste

Para o ano letivo de 2019, 
11 unidades das Escolas 
do Trabalho de Taubaté 
oferecem 3.358 vagas para 
cursos profissionalizan-
tes  gratuitos nas áreas da 
beleza, artesanato, gestão, 
automotiva, industrial, in-
formática, idiomas, cons-
trução civil e  modas. As 
inscrições serão realizadas 
no decorrer dos  meses de 
novembro e dezembro.
Para fazer a inscrição, 
os interessados precisam 
apresentar cópias do RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço de Taubaté e com-
provante de escolaridade. 
Informações detalhadas de 
cada curso, como: pré-re-
quisitos, quantidade de va-
gas, idade mínima, esco-
laridade, início  e horário 
das aulas estão disponíveis 
no site da prefeitura: www.
taubate.sp.gov.br.
Cursos disponíveis gra-
tuitamente à população:  
Macramê, Crochê, De-
coupage, Hardanger, Car-
tonagem, Patch Apliquê, 
Bordado Livre, Pintura em 
Tecidos, Feltro, Confec-
ção de Bonecas, Pintura 
em Tela, Tricô, Bonecas 
de Tecidos, Patchwork, 
Costura Artesanal, Pat-
chcolagem, Decoração 
com  Recicláveis, Cabe-
leireiro, Manicure e Pedi-
cure, Aperfeiçoamento de 

As inscrições para a cas-
tração gratuita de cães e 
gatos continua, até sexta-
feira (9), na Subprefeitura 
de Moreira César. Essa é a 
segunda ação de castração 
realizada pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde -Vigi-
lância Epidemiológica, 
abrangendo agora o dis-
trito de Moreira César – 
anteriormente, o bairro 
Araretama havia sido con-
templado.
A Subprefeitura fica na 

Moradores precisam fazer 
a sua parte para manter 
Pindamonhangaba livre de 
doenças como a dengue, 
a zika, a Chikungunya e a 
febre amarela.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos 
a Saúde, setor de Controle 
de Vetores, divulgou, nes-
ta semana, o índice de 1,3 
com a Avaliação de Den-
sidade Larvária (ADL) 
realizada em outubro de 
2018. Esta é a última ava-
liação de 2018, que retra-
ta a projeção de possível 
transmissão das doenças 
de dengue, chikungunya, 
zika vírus e febre amarela 
para 2019.
Pindamonhangaba reali-
za, quatro vezes ao ano, 
a avaliação de Densidade 
Larvária (ADL).
Os números deste ano 
são: Janeiro – 6,5; Abril 

Na próxima semana, Pin-
damonhangaba recebe o 
mais tradicional festival de 
Teatro da região. De 14 a 
25 de novembro, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, realiza o 40º 
Feste.
A 40ª edição o festival 
tem seu sucesso anuncia-
do pela quantidade de ins-
crições recebidas de nove 
estados brasileiros. Foram 
169 inscritos, sendo 79 na 
categoria “Adulto”; 36 na 
categoria “Rua”; e 53 na 
categoria “Infantil”.
O júri de seleção, forma-
do por Victor Narezi, Ana 
Roxo e Claudio Mendel, 
escolheu os espetáculos 
participantes deste ano. 
Para a seleção dos espetá-
culos, a comissão adotou 
como critérios: diversida-
de de linguagem, clareza 
na proposta de encenação, 

Cabeleireiro, Penteados 
e Tranças, Unhas Artísti-
cas, Escovas e Penteados, 
Design de Sobrancelhas, 
Cortes de cabelo femini-
no, Barbeiro, Maquiagem, 
Colorimetria, Unhas Ar-
tísticas, Eletricista Instala-
dor, Corte e Costura, Cos-
tura Industrial, Lingerie, 
Consertos e Reformas de 
Costura, Malharia,  Mode-
lagem de Vestido Infantil, 
Ferramentas da Qualida-
de, Inspetor de Qualidade, 
Operador de Logística, 
Comandos Elétricos, Con-
trole Dimensional,  Inglês 
Básico, Espanhol Básico, 
Alemão Básico, Inglês In-
termediário, Francês Bá-
sico, Gestão de Pequenos 
Negócios, Auxiliar Admi-
nistrativo, Assistente de 
Recursos Humanos, Como 
elaborar currículo e se 
comportar em entrevistas, 
Funilaria de Brilho, Pintor 
Automotivo, Informática 
Melhor Idade, Informática 
Básica, Digitação, Word 
Avançado, Montagem e 
Manutenção de Micro-
computador e  Excel Bá-
sico. Cursos certificados 
pelo Senai: Eletricista Ins-
talador, Costura Industrial, 
Informática Básica, Word 
Avançado, Excel Básico, 
Assistente de Recursos 
Humanos, Funilaria de 
Brilho, Montagem e Ma-

avenida José Augusto 
Mesquita, 170, no centro 
de Moreira César. O ser-
viço de castração é desti-
nado a cães e gatos com 
objetivo à identificação e 
controle populacional dos 
animais em Pindamonhan-
gaba.
Para realizar a inscrição, é 
necessário que o proprie-
tário do animal apresente 
comprovante de endere-
ço, cópia do documento 
pessoal com foto, além de 
preencher a ficha de inscri-
ção e termo de autorização 
cirúrgica. As inscrições e 

- 1,7; Julho – 0,2 e Outu-
bro - 1,3. De acordo com 
o diretor de Proteção de 
Riscos e Agravos à Saú-
de, Rafael Lamana, “este 
último ADL nos deixa 
em estado de alerta, face 
o índice preconizado pelo                        
Ministério da Saúde, que 
deve ser menor que 1”, ex-
plicou.    
Segundo Lamana, a queda 
do índice de densidade lar-
vária de janeiro a outubro 
de 2018 foi obtida graças 
aos esforços dos agentes 
do Controle de Vetores, 
a participação popular e 
também com trabalho de 
conscientização voltada 
principalmente às crian-
ças, com a realização de 
107 apresentações de es-
quetes com o tema “Todos 
juntos contra o Aedes ae-
gypti”, em parceria entre 
as secretarias de Saúde, 
e de Educação e Cultura, 
abrangendo a rede públi-

empenho na produção es-
tética do espetáculo, rele-
vância da pesquisa de lin-
guagem e importância da 
inserção do grupo em sua 
própria comunidade, além 
da relevância dos temas 
abordados. “Parabeniza-
mos os grupos seleciona-
dos, desejamos vida longa 
ao festival”, disse a comis-
são, por meio de relatório.
O Feste 2018 contará com 
seis espetáculos adultos, 
quatro espetáculos infan-
tis, quatro espetáculos 
de rua e sete espetácu-
los convidados, somando 
21 peças, em 11 dias de 
apresentações nos seguin-
tes locais: Teatro Galpão, 
Parque da Cidade, Praça 
Monsenhor Marcondes, 
Palacete Tiradentes e Bos-
que da Princesa. Todas as 
apresentações são gratui-
tas, porém para os espetá-
culos no Teatro Galpão é 

nutenção de Microcompu-
tador, Excel Básico, Pintor 
Automotivo, Auxiliar Ad-
ministrativo, Ferramentas 
da Qualidade, Inspetor de 
Qualidade, Operador de 
Logística, Comando Elé-
tricos e Controle Dimen-
sional .
Endereços e telefones das 
unidades da Escola do Tra-
balho:
Jaboticabeiras I:  Av Mon-
te Castelo, 15 (3625-5068)
Jaboticabeiras II: Av. Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, 1555 (3622-1170)
Alto do Cristo: Praça do 
Cristo Redentor, 17 (3631-
5433)
Gurilândia:  Rua Bambi, 
55 (3624-8173)
Cecap:  Rua Firmo Men-
des Castilho, 750 (3686-
1421)
Estiva: Rua Edmundo Mo-
rewood, 551 (3629-7008)
Sítio Santo Antônio:  Av. 
Dr. José Ortiz Patto, 2557 
(3608-4110)
Areão: Avenida San-
ta Cruz do Areão 1 735 
(3624-7144)
Parque Três Marias: Rua 
Armando de Moura, 264 
(3631-3596)
Santa Tereza: Rua Antô-
nio da Silva Lobo, 1 360 
(3622-1170)
Marlene Miranda: Rua 
José Francisco da Silva, 
15 (3633-2415)

o procedimento cirúrgico 
não terão custos aos mu-
nícipes, que deverão estar 
atentos às recomendações 
do pré e pós-operatório, 
garantindo assim a plena 
recuperação no animal.
No total, serão castrados 
240 cães e 120 gatos. As 
cirurgias serão realizadas 
dias 17 e 18 de novembro.
De acordo com a Vigilân-
cia Epidemiológica, a cas-
tração gratuita está sendo 
realizada por regiões da 
cidade e, em breve, outras 
regiões serão contempla-
das. 

ca municipal de ensino e 
o Parque da Cidade. Tam-
bém é destaque o projeto 
piloto combatentes mirins, 
realizado com os alunos da 
escola municipal Isabel do 
Carmo, do Crispim.
O combate ao criadouro 
do Aedes aegypti é uma 
ação obrigatória de todos: 
cidadãos e Poder Público, 
contudo, os quintais das 
casas foram os locais onde 
foram encontradas as lar-
vas: vasos de plantas, po-
tes, reservatórios de água 
de chuva e lixo / entulho.
“Por esta razão, mante-
nha seus imóveis em bom 
estado de conservação, 
faça o descarte adequado 
de materiais inservíveis. 
Na impossibilidade, man-
tenha-se vigilante a este 
materiais, plantas, ralos 
e qualquer superfície que 
possa acumular água”, so-
licitou o diretor Rafael La-
mana. 

necessário retirar o ingres-
so com antecedência na bi-
lheteria do teatro, pois são 
apenas 221 lugares dispo-
níveis.
“É muito gratificante po-
dermos realizar a quadra-
gésima edição do Feste, o 
festival de teatro mais tra-
dicional de nossa região.
Essa é uma oportunida-
de para que o público da 
cidade possa assistir gra-
tuitamente a diversos es-
petáculos, conhecer novas 
linguagens e valorizar o 
teatro e a cultura como um 
todo.
Também é uma troca de 
experiências para os ato-
res e os agentes culturais 
da cidade, enfim, uma data 
festiva para as pessoas de 
todas as idades. Estão to-
dos convidados a presti-
giar o Feste”, convidou o 
diretor de Cultura, Alce-
mir Palma.



Prof. Marcos Monteiro se 
destaca no cenário judoca 

no Vale do Paraíba

Guerreiras Pinda conquistam
título na Liga Futsal

Prefeitura de Pinda recebe
palestra de Gestão de Cooperativas 

para agricultores familiares

Exposição de móveis em pallet 
permanecerá até o fim do mês na 
Prefeitura de Pindamonhangaba

Marcos Monteiro, seguin-
do os passos do pai, José 
Milton Monteiro (6° Dan), 
um dos fundadores do 
Judô no município de Pin-
damonhangaba e primei-
ro mestre judoca do Vale 
do Paraíba, foi graduado 
como 3° Dan, dia 20 de 
Outubro (sábado) pela Fe-
deração Paulista de Judô, 
em Mauá (SP), onde foi 
realizado o Exame Anual 
de Graduação para Faixas 
Pretas, distribuído em pri-

As Guerreiras Pinda, a 
equipe feminina de futsal 
da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e La-
zer), conquistaram neste 
fim de semana, o título de 
campeãs da Liga de Fut-
sal, no ginásio do Tabaú.
O evento transcorreu mui-
to bem e no final a equi-
pe pindamonhangabense 
mostrou todo favoritismo 
derrotando todas as equi-
pes por goleadas.  A arti-
lharia da Liga de Futsal 
ficou com Dani Alves com 
sete gols, o destaque ficou 
para Waleska, e o prêmio 
de melhor goleira ficou 

O auditório da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
recebe, nesta quinta-feira 
(8), às 18 horas, a palestra 
gratuita “Gestão de Co-
operativas”, voltada para 
agricultores familiares de 
Pindamonhangaba e cida-
des da região. Essa é a pri-
meira ação para a forma-
ção de uma cooperativa de 
processamento de alimen-
tos orgânicos na cidade.
A palestra é organizada 
pela Amavap – Associa-
ção de Amigos das Serras 
da Mantiqueira e do Mar 
e do Vale do Paraíba, e 
os palestrantes serão Gui-
lherme de Mattos Araú-
jo e José Carlos de Faria 
Júnior, ambos ligados à 
Codeagro (Coordenadoria 
de Desenvolvimento dos 
Agronegócios), da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo.

Móveis em Pallet estão 
em exposição no saguão 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, das 8h às 
17h. A mostra permanece-
rá até o fim do mês (30). 
Os móveis foram feitos 
pelos alunos do projeto 
Reinvente na Oficina de 
Marcenaria, do Fundo So-

meiro a quinto Dan.
Recebida por mérito, a fai-
xa preta de 3° Dan intitula 
o Marcos Monteiro como 
Sensei, título honroso na 
cultura japonesa. A faixa 
dá autonomia para que o 
professor Pindense assi-
ne exames de graduação 
para faixas pretas. A sala 
de judô do Centro Espor-
tivo “João do Pulo”, leva 
o nome de seu pai “José 
Milton Monteiro” em me-
mória a um dos fundado-

para Evelyn (equipe Dois 
Toques, de Ferraz de Vas-
concelos). A classificação 
final foi: campeãs “Guer-
reiras Pinda”, vice-campeã 
“Dois Toques” de Ferraz 
de Vasconcelos, terceiro 
lugar com a “Semelp B” e 
em quarto lugar, a equipe 
de Caraguatatuba.
De acordo com a Secreta-
ria de Esportes, a equipe 
da Secretaria de Esportes 
se dividiu em duas equi-
pes na última hora devi-
do à desistência de Barra 
Mansa. “Para não ficar um 
buraco na tabela a comis-
são técnica de Pindamo-

A Amavap foi criada no 
final do ano passado, e 
realiza seu trabalho tendo 
como base quatro pilares: 
apoio ao meio ambiente, 
apoio ao turismo susten-
tável, apoio ao patrimô-
nio cultural e histórico e 
o desenvolvimento rural 
sustentável, cuja coorde-
nadoria está organizando 
este evento. “Em setem-
bro, realizamos um dia de 
campo sobre tomate orgâ-
nico e, na ocasião, pude-
mos apresentar o trabalho 
e a proposta da criação da 
cooperativa. No total, já 
contamos com 22 agricul-
tores orgânicos interessa-
dos em fazer parte desta 
cooperativa e a palestra 
do dia 8 será a primei-
ra das ações”, explicou o 
coordenador da Amavap, 
o agricultor orgânico e 
biológico, Marcos Cesar 
Soares.  “Desde o início, 

cial de Solidariedade.   As 
obras expostas foram fei-
tas com quase dois meses 
de curso pelos alunos jun-
to com o Professor César. 
Após a exposição, os mó-
veis serão vendidos na loja 
“Arte Encanto”, dentro do 
Shopping Pátio Pinda e 
também estarão disponí-

res do esporte na cidade. 
“A importância de estar 
colocando o cidadão no 
esporte, seja no Judô ou 
em qualquer outra moda-
lidade esportiva, está em 
trazer a conduta social 
para o aluno perante a so-
ciedade, o respeito pelo 
outro”, afirma o Professor 
Marcos Monteiro. O even-
to contou com a presença 
de 360 candidatos, que fo-
ram avaliados por 18 ban-
cas examinadoras.

nhangaba achou por bem 
dividir a equipe dando 
oportunidade de jogo para 
atletas que não irão para os 
‘Jogos Abertos’. Demos 
oportunidade aos atletas 
da escolinha e ainda atle-
tas que já tinham mani-
festado interesse em fazer 
teste na equipe”, comenta 
o técnico, Márcio Silva. 
Confira os resultados dos 
jogos:
Guerreiras Pinda 8x0 Fer-
raz de Vasconcelos
Guerreiras Pinda 8x3 Se-
melp B
Guerreiras Pinda 13x0 Ca-
raguatatuba 

contamos com o apoio da 
Codeagro e do Governo do 
Estado e, agora, estamos 
nos estruturando para re-
alizarmos um trabalho em 
conjunto com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, já 
que os produtores familia-
res da cidade serão o foco 
da cooperativa, que tam-
bém poderá contar com 
integrantes das cidades da 
região”, explicou. Após a 
palestra, os próximos pas-
sos serão, já para janeiro 
de 2019, a realização de 
uma capacitação do Pro-
grama de Desenvolvimen-
to Rural de Base (PDRB), 
para famílias menos favo-
recidas que plantam e não 
têm condições de acesso a 
financiamentos. Também 
para janeiro, está prevista 
a realização de seis cursos 
de capacitação, tendo te-
mas como morangos orgâ-
nicos, entre outros. 

veis no “Fundo Social” 
para compras. A Oficina 
Móveis em Pallet é reali-
zada no Parque da Cidade, 
pelo professor “Césinha” e 
acontece todos os dias, das 
8h às 10h30 e das 13h30 
às 16h.  A Prefeitura fica 
na Avenida Nossa senhora 
do Bom Sucesso, 1400.
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