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A GAzetA dos Municípios

Taubaté mantém posto 
de vacinação na praça 

Dom Epaminondas

Unidades começam a 
agendar exames de

laboratório em Taubaté

Taubaté retoma
campanha Xô

Escorpião

Parque Aeroporto é 
campeã do Carnaval

de Taubaté

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté decidiu manter 
um posto de vacinação 
contra a febre amarela na 
praça Dom Epaminondas 
até o próximo domingo, 
dia 18 de fevereiro.
A alteração no planeja-
mento da campanha ocor-
reu em função da boa 
presença de público no 
mutirão de vacinação na 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté inicia, a partir 
desta quinta-feira, dia 15 
de fevereiro, o agenda-
mento de exames labora-
toriais diretamente em seis 
unidades de saúde. Estes  
locais são referenciados 
para a unidade do labora-
tório da CientificaLab ins-
talado nas dependências 
da UBS Mais Mourisco.
Com isto, os pacientes 
atendidos nestas unidades 
vão se dirigir diretamente 
à recepção após as con-
sultas para que o agenda-

A Prefeitura de Taubaté re-
toma a partir desta quarta-
feira, dia 14 de fevereiro, 
a campanha Xô Escorpião. 
Até o próximo dia 28 se-
rão desenvolvidas ações 
nos bairros Parque Três 
Marias, Terra Nova e Bos-
que da Saúde. Entre as 
atividades previstas estão 
vistorias casa a casa, pa-
lestras e ações educativas, 
limpeza de bocas de lobo 
e de áreas públicas, além 
da fiscalização de terrenos 

A escola de samba Uni-
dos do Parque Aeropor-
to comemora 25 anos de 
existência com o inédito 
título do Carnaval de 2018 
de Taubaté. A agremiação, 
fundada em 28 de feverei-
ro de 1993, faturou o cam-
peonato por apenas 0,1 
ponto de diferença para a 
segunda colocada.
Em um desfile com a par-
ticipação de 272 compo-
nentes, a Unidos do Par-
que Aeroporto levou para 

praça ocorrido no Sábado 
de Carnaval, dia 10 de fe-
vereiro. Durante os próxi-
mos dias, uma equipe de 
vacinadores deve atender 
a população das 8h às 15h.
Somente durante o Car-
naval foram aplicadas em 
Taubaté mais de 4.700 do-
ses da vacina em postos 
montados na praça e no 
Taubaté Shopping.

mento da coleta possa ser 
efetivado.
Serão beneficiados, ini-
cialmente, pacientes aten-
didos nos Pamos  Ae-
roporto, Estiva, IAPI, 
Jaraguá e Jardim Resen-
de, além da UBS Mais  
Mourisco. Esta descen-
tralização visa dar mais 
agilidade ao processo de 
agendamento, bem como 
reduzir as filas na UBS 
Mais Mourisco.
A expectativa é de que o 
mesmo procedimento seja 
adotado a partir da segun-

particulares. Esta primeira 
etapa da operação, com as 
vistorias nas residências, 
conta com o apoio de mili-
tares do Cavex (Comando 
de Aviação do Exército).
De acordo com cronogra-
ma elaborado pelo CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos), a edição de 
2018 da campanha Xô 
Escorpião vai abranger 
38 bairros de Taubaté em 
operações mensais com 
previsão de encerramento 

a avenida do Povo no do-
mingo o enredo “Loucura 
ou Revolução? 25 anos da 
Sociedade Alternativa do 
Leão”. A escola ficou com 
198,3 pontos.
Em segundo lugar, a Im-
pério Central Mocidade 
Alegre registrou 198,2 
pontos. A Boêmios da 
Estiva ficou em terceiro 
lugar, com 197,7 pontos.  
Penalizada com a perda de 
0,6 pontos por faltas em 
quesitos do desfile, a Im-

Nesta quinta-feira tam-
bém deve ser divulga-
da a atualização da pré-
via da campanha de 
vacinação, iniciada em  
25 de janeiro. A meta de 
cobertura estabelecida 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde é de 95% da po-
pulação de Taubaté, equi-
valente a 252 mil habitan-
tes.

da quinzena de março para 
as unidades de saúde refe-
renciadas para o laborató-
rio instalado na UBS Mais 
Fazendinha. A região cen-
tral será a terceira a rece-
ber a descentralização.
O contrato assinado pela 
Prefeitura de Tauba-
té com a Científica-
Lab tem valor anual de  
R$ 8,85 milhões e vai 
permitir a realização de 
1.481.405 exames. Isto 
representa um acréscimo 
de 39,6% na demanda de 
exames em Taubaté.

em novembro.
Foram registradas no ano 
passado um total de 573 
reclamações sobre o apa-
recimento de escorpiões 
no município, o que repre-
senta 37,74% a mais do 
que os registros de 2016.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.

pério e Boêmios do Mor-
ro ficou em quarto lugar e 
195,6 pontos. Com isto, a 
Boêmios do Morro desce 
para o grupo de acesso.
Já a Acadêmicos da Santa 
Fé retorna ao grupo espe-
cial em 2019.
A apuração do des-
file de Carnaval em 
Taubaté aconteceu  
na tarde desta segunda-
feira, 12 de fevereiro, no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes.
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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

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público a RETIFICAÇÃO da aberta 
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº03/2018, Processo nº04/2017, para 
Contratação de Empresa para Aquisição de Pneus Novos e Insumos de Borracha-
ria. Abertura da Sessão Pública dia 28/02/2018 às 09:00 horas. Os interessados 
poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Muni-
cipal até o dia 27/02/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da 
Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencao-
daserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Giro Vecchio em Santo
Antônio do Pinhal

O Giro Vecchio, é o pelo-
tão das bicicletas speed de 
época. Um encontro pen-
sado e planejado para os 
apaixonados pelo ciclismo 
clássico, utilizando bici-
cletas antigas, de preferên-
cia bicicletas de estrada 
com pelo menos 20 anos 
ou bicicletas vintage. Mas 

não basta ter somente a bi-
cicleta antiga é necessário 
o participante estar vestido 
a caráter, com roupas em 
estilo da época. Seja rou-
pas de competição ou pas-
seio. A rota das pedaladas 
são inspiradas no ciclismo 
antigo, portanto o per-
curso da prova se baseia 

especialmente em longos 
trechos de caminho de cas-
calho, como antigamente.
Bora pedalar de volta ao 
passado? O primeiro en-
contro dessa galera anima-
da acontece em Santo An-
tônio do Pinhal - SP, no dia 
18 de março no Calçadão 
do Boulevard Araucária.
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Ubatuba participa do 1º
Encontro de Controladores

Municipais de SP

Atribuição para o projeto 
EJA tem data alterada

em PotimBem Estar Social divulga
lista de aprovados no

Processo Seletivo para a 
Casa Abrigo em Paraibuna

O primeiro encontro de 
controladores municipais 
do Estado de São Paulo 
aconteceu na terça-feira, 
30 de janeiro, na sede da 
Controladoria Geral do 
Município (CGM) de São 
Paulo. O evento contou 
com a presença de con-
troladores gerais de 17 
cidades paulistas e foi ide-
alizado pela CGM de São 
Paulo. Ubatuba esteve pre-
sente também, representa-
da por Ralph Luiz Solera, 
controlador geral do muni-
cípio.
O encontro teve como pau-
ta principal a criação de 
uma entidade que vai agre-
gar os órgãos de controle 
interno municipais e uma 

A Divisão de Educa-
ção, Cultura, Esporte, 
Turismo e Lazer CO-
MUNICA aos senhores 

A Prefeitura de Paraibuna, 
por intermédio da Direto-
ria Municipal de Saúde e 
Bem Estar Social, divul-
ga o resultado final dos 
aprovados no Processo 
Seletivo de Análise Cur-

rede de controladorias do 
Estado (Repac) para fins 
de troca de informações e 
experiências de controle 
interno, além de criação de 
mecanismos integrados de 
fiscalização interna e com-
bate à corrupção.
A SPCON, entidade que 
será criada para gerir a 
rede, também deve forta-
lecer o relacionamento das 
controladorias com os ór-
gãos de controle externo, 
como o Tribunal de Con-
tas e o Ministério Público.
“A futura rede de contro-
ladorias irá fortalecer ins-
titucionalmente as CGMs 
paulistas, além de aumen-
tar a eficiência do trabalho 
das mesmas, por meio de 

candidatos classificados 
no Projeto EJA, que a  
atribuição foi adiada para 
o dia 16/02/2018 (sexta-

ricular Nº 001/2018, para 
a contratação – por tempo 
determinado de 12 meses 
– de 03 (três) educadores 
sociais destinados a Casa 
Abrigo.    
    A equipe técnica res-

troca de conhecimentos e 
informações técnicas. O 
resultado disso será um 
combate mais eficiente aos 
erros, ineficiências e até 
desvios que ocorrem nos 
procedimentos, processos 
e serviços realizados pe-
las prefeituras. Ganham 
as instituições e a popula-
ção”, declarou Solera.
Foi assinado um protoco-
lo de intenções a respeito 
da criação da rede e a re-
alização de uma nova reu-
nião em dois meses, com 
a previsão de participação 
de mais de 30 municípios, 
para criação di estatuto 
da SPCON e os termos 
de funcionamento da RE-
PAC.

feira) às 15h, por motivo 
de adequação de Grade 
Curricular e Formação de 
Turmas.

ponsável pela análi-
se dos currículos teve 
como foco a busca nas  
características menciona-
das no “Recrutamento” 
descrito no Edital do Pro-
cesso Seletivo.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

Nº 77 ao 84  de 2018 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

                        Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, 
do art. 48 da Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando pro-
porcionar a transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São 
Bento do Sapucaí torna público que  realizará às 17:30 horas do dia 20 
de fevereiro de 2018, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito 
a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projetos de Revisão de 
Ações do Orçamento de 2018. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva
Presidente da Câmara

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE 

AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2017

                        Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 
04 de maio de 2000, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí e a 
Comissão de Finanças e Orçamento  desta Casa, torna público a convo-
cação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento 
das metas fiscais do Município referente ao terceiro quadrimestre de 2017, 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 17h00m do dia 
20 de fevereiro de 2018, na Câmara Municipal, convidando os interessados 
e a população do município.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva
Presidente da Câmara

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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Iluminação no Vale das 
Flores em Tremembé

Asfalto em ruas do
jardim dos eucaliptos

em Tremembé

Prefeitura de Ilhabela realiza
obras de reurbanização no 

Itaquanduba

A Prefeitura de Tremem-
bé, realizou a instalação 
de iluminação pública 
no bairro Vale das Flo-
res. Desta vez, os traba-
lhos foram realizados  
na Avenida das Acácias, 
via que faz ligação com o 

A Prefeitura de Tremembé 
iniciou obras de pavimen-
tação asfáltica em ruas de 
circulação de ônibus no 
bairro Jardim dos Euca-
liptos. O investimento será 
de R$ 389.135,82 para re-
qualificar 4 ruas, são elas:
- Rua José Inocêncio Mon-

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Planejamento Urbano, 
Obras e Habitação, reur-
banizou várias áreas públi-
cas no bairro Itaquanduba. 
Nesta sexta-feira, 9, o 
prefeito, Márcio Tenório, 
visitou os locais que rece-
beram intervenções reivin-
dicadas pelos moradores.
Acompanhado da vice
-prefeita, Gracinha Ferrei-
ra, e de secretários muni-
cipais, o prefeito visitou 
ruas reurbanizadas com 
concreto, drenagem de 
galeria em muro de pedra, 
instalação de sistema de 
coleta de esgoto, obras de 
acessibilidade, revitaliza-
ção de viela (5), escadaria 
com corrimão, criação de 
um parque infantil, ilumi-
nação pública e pintura. 
Durante a visita do pre-
feito, os moradores agra-
deceram a transformação 
da parte alta do bairro, 
principalmente a melhoria 
do acesso. Uma moradora 
ficou muito emocionada 
com a obra de reurbaniza-
ção perto de sua casa, que 
antes da intervenção cor-
ria risco de queda. “Estou 
muito emocionada. Minha 
casa estava para cair e essa 
obra resolveu o problema. 
Agradeço ao prefeito, a 

bairro Flor do Vale.
O prefeito, Marcelo Va-
queli comenta que a 
iluminação pública é 
fator de segurança da 
população, “Um local  
bem iluminado ini-
bi ações de violência, 

teiro
- Rua Luis Guilherme Por-
to Pereira
- Rua Pedro Celete
- Rua Herondina de Matos 
Freitas
“Foi realizado um es-
tudo das vias mais ir-
regulares que são pas-

vice-prefeita e secretários 
pelo ótimo trabalho reali-
zado no bairro”, afirmou 
Rosemary Figueiredo de 
Souza, moradora da casa 
50 da Viela Projetada 10.
Outros moradores falaram 
da importância das obras 
de melhoria de acesso no 
bairro. Viviane Viana Ge-
remias disse que a subs-
tituição da grelha de ma-
deira da entrada da Rua 
Alexandre Beirão da Puni-
cena, solucionou o antigo 
problema de acesso. “A 
madeira vivia apodrecen-
do e quebrava com a pas-
sagem de caminhões de 
supermercados e de ma-
teriais de construção, cau-
sando acidentes com os 
moradores. Agora, com a 
colocação de grade de fer-
ro, o problema foi solucio-
nado. Ficou muito bom”, 
disse Viviane. Rosimeire 
Rita Figueiredo, moradora 
da casa 49 da Viela Projeta 
10, também afirmou que 
a obra solucionou o risco 
de desmoronamento de 
sua residência. “A minha 
casa corria risco de des-
moronar sobre outra casa, 
mas o serviço de reurba-
nização das valas, ruas e 
vielas solucionou o pro-
blema”, afirmou.  O casal 
morador da casa 21, Maria 

vandalismo e permite  
maior condições de vi-
sibilidade aos pedestres, 
motoristas e moradores 
da área. É sem dúvida um 
investimento importante 
para o município”, finali-
zou.

sagem dos coletivos e 
essas ruas e avenidas re-
ceberão a pavimentação.  
O fluxo dos veícu-
los também fica faci-
litado, diminuindo o  
tempo da viagem”, avalia 
o Secretário de Obras, Ma-
teus Otani.

Ivani Silva Barnabé e Cas-
siano Gonçalves, falaram 
que aguardavam a obra 
de melhoria do acesso há 
anos. “Ficou muito bom, 
beneficiou a passagem dos 
moradores. Demorou, mas 
chegou. A gente esperava 
por isso há muitos anos”.  
Durante a visita, mora-
dores elogiaram as obras 
de recuperação das ruas, 
vielas e escadaria da par-
te arte, que recebeu corri-
mão. “Quando chovia, as 
ruas e vielas ficavam com 
buracos. Agora o problema 
acabou”, disse Rosimeire 
Rita. Outra intervenção 
aprovada pela comuni-
dade foi a transformação 
de uma área abandonada 
em praça com playground 
para a utilização das crian-
ças do bairro. “O espaço 
encontrava-se abandonado 
e a administração decidiu 
reurbanizar a área”, expli-
cou o secretário de Obras 
e Planejamento Urbano, 
Luiz Paladino.
“Estamos cumprindo o 
compromisso de levar a 
riqueza da cidade para os 
bairros. Com planejamen-
to, vamos melhorar cada 
vez mais a qualidade de 
vida de nossa população”, 
concluiu o prefeito Márcio 
Tenório.

Espetáculo solidário
Prefeitura de Caçapava

oferece sessão gratuita em 
troca de arroz na sexta-feira

A Prefeitura de Caçapava 
em parceria com o Cir-
co Portugal, instalado na 
Avenida Brasil s/n, ofere-
ce na próxima sexta-feira 
(16), às 15h, uma sessão 
gratuita do espetáculo, 
com doação de pacote de 
arroz para o Fundo Social 
de Solidariedade.
A iniciativa visa o acesso 
da população a atividades 
culturais de qualidade, 
além de contribuir com o 
Fundo Social de Solida-
riedade. Para participar da 
sessão gratuita, o públi-
co deve trocar o alimento 
por um ingresso no dia da 
apresentação.
Mais informações, pelo 
telefone (12) 3655-6193.
Prestigie e contribua!


