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A GAzetA dos Municípios

Carreta da Mamografia 
chega na próxima semana 

a Pindamonhangaba

Prefeitura reforma
campo de futebol do

Cidade Jardim

Prefeitura de Taubaté faz 
mutirão de vistorias para 

agilizar processos

Adolescentes visitam o COI
e realizam entrevista para vídeo 

educativo em Taubaté

A carreta da mamografia 
chegará a Pindamonhan-
gaba na próxima segunda-
feira (15). O atendimento 
começará na terça-feira 
(16), no pátio da Prefei-
tura, onde ficará até o dia 
1º de novembro. Em 2018, 
Pindamonhangaba passou 
a participar do circuito es-
tadual do Programa Mu-
lheres de Peito da Secreta-
ria de Saúde do estado de 
São Paulo, que constitui 
também a vinda da carreta 
itinerante da mamografia.
A Secretaria de Saúde ex-
plica que os dois últimos 
dias serão destinados para 
a realização de exames 
complementares. Desta 
forma, o atendimento se 
encerrará no dia 30, e nos 
dias 31 de outubro e 1º de 
novembro serão atendidas 
somente as pacientes con-
vocadas.
Para o atendimento serão 
distribuídas diariamente 
50 senhas de segunda a 
sexta-feira para o atendi-

O Estádio Balduíno Au-
reliano Correia, no Cida-
de Jardim, está recebendo 
obras de reforma e melho-
rias para voltar a sediar 
competições. As obras já 
estão em andamento e a 
previsão da Semelp – Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer – é que até o 
final do ano o campo este-
ja pronto para ser entregue 
novamente aos moradores 
do bairro.
No local, estão sendo re-
alizadas a revisão do sis-
tema de drenagem, terra-
planagem e substituição 

A Secretaria de Plane-
jamento da Prefeitura 
de Taubaté iniciou nes-
sa quarta-feira, dia 10 de 
outubro, um mutirão de 
vistorias  para emissão de 
habite-se e alvará de con-
servação.
Essa ação vai permitir o 
andamento de 120 proces-
sos. A expectativa é de que 
em um  prazo de 10 dias o 
trabalho seja finalizado.

Um grupo formado por 
oito adolescentes, partici-
pantes do Projeto Jovem 
(Jornal Onde Você Escre-
ve a Matéria), vinculado 
à Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
de Taubaté, visitou nesta 
quarta-feira, 10 de outu-
bro, o Centro de Opera-
ções Integradas (COI). Os 
jovens  também realiza-
ram uma entrevista com o 
capitão aposentado da Po-
lícia Militar e atual diretor 
de Segurança Pública de 
Taubaté, Euclides Maciel.
A entrevista teve como te-
mática questões relaciona-
das à prevenção; combate 
ao uso e venda de drogas 

mento no mesmo dia; den-
tro do horário que é das 9 
às 18 horas. Aos sábados 
serão 25 senhas, das 9 às 
13 horas. Mulheres de 35 
a 49 anos precisarão apre-
sentar o pedido médico, 
cartão SUS e RG; acima 
de 50 anos serão necessá-
rios somente o RG e o car-
tão SUS.
Os exames serão retirados 
no prédio da Saúde da Mu-
lher que fica na rua João 
Gama, 115, o antigo P.A. 
da Unimed. Os exames em 
que forem constatados al-
guma alteração haverá o 
pedido para a realização 
do ultrassom da mama.
Diversas atividades
A programação do “Outu-
bro Rosa” na cidade con-
tará com diversas ativi-
dades de conscientização 
e prevenção ao câncer de 
mama. No sábado (13), 
haverá atividades no cen-
tro, na praça Monsenhor 
Marcondes, ação contará 
com aferição de pressão, 

do gramado. A Prefeitura 
entrou com a mão de obra 
para a terraplanagem e 
adequação do espaço para 
receber a grama, como 
contrapartida de emenda 
impositiva da Câmara. A 
obra em si passou por li-
citação e o investimento 
total está sendo de R$82 
mil reais.
De acordo com o secre-
tário da Semelp, Prof. 
Everton Chinaqui, a obra 
atende uma solicitação da 
população. “Essa refor-
ma está sendo aguardada 
há mais de 8 anos e real-

Também encontra-se em 
andamento a instalação do 
sistema de informatização 
de processos, que estará 
disponível via on-line no 
site da prefeitura. Isso vai 
permitir que as pessoas 
acessem e acompanhem 
seus processos até a apro-
vação.
Nesse sistema, poderão 
ser realizados  os seguin-
tes serviços: habite-se, 

no município.
O diretor apresentou aos 
adolescentes trabalhos 
executados pelas câme-
ras de monitoramento do 
COI. Eles puderam assis-
tir vídeos demonstrando a 
ação da Policia Militar no 
combate ao tráfico de en-
torpecentes e apreensão de 
infratores.
As informações coletadas 
durante a entrevista irão 
compor o material que 
será utilizado pelos ado-
lescentes para edição de 
vídeo um educativo do 
Projeto Jovem da EMEF 
Profª Docelina, localizada 
no bairro Santa Tereza.
As atividades do projeto 

orientação nutricional e 
constatação do IMC (ín-
dice de massa corpórea), 
yoga e massagem.
Já no domingo (14), no 
Araretama haverá uma 
“Caminhada Rosa” em 
virtude da prevenção ao 
câncer, promovida pela 
OMS (Organização das 
Mulheres Solidárias), co-
laboradores locais, Conse-
lho da Mulher com apoio 
da Secretaria de Saúde que 
faz parte da programação 
oficial das celebrações do 
Outubro Rosa da cidade. 
A concentração será às 8 
horas na praça da paró-
quia São Miguel Arcanjo. 
A caminhada terminará na 
avenida Nicanor Ramos 
Nogueira até a praça Pas-
tor José Ezequiel da Silva. 
Ao chegar à praça haverá 
um momento de orienta-
ção sobre o auto-exame, 
e às 14 horas novamente 
orientação, desta vez, no 
circo que está ao lado do 
PSF II. 

mente se fazia necessária”, 
afirmou.
O prefeito Isael Domin-
gues elogiou o trabalho 
que está sendo realizado 
no campo. “Esse é um 
campo que ficou sucateado 
por muitos anos e que logo 
devolveremos à população 
para que possa usar nova-
mente. 
A equipe de obras está re-
alizando um brilhante tra-
balho no local e em breve 
teremos campeonatos no-
vamente, além de outras 
atividades neste campo”, 
garantiu.

certidões de uso do solo, 
alvará de reforma, alva-
rá de eventos, estande de 
vendas, ações de fiscali-
zação de obras, usucapião, 
solicitação para ligação de 
energia elétrica para zona 
rural, entre outros.
O objetivo dessas medidas 
é viabilizar o atendimento 
à população, garantindo 
a qualidade e a eficiência 
dos serviços prestados.

ocorrem em quatro esco-
las, sendo duas unidades 
da rede municipal e duas 
da rede estadual; e são 
acompanhadas por técni-
cos de referência do Cen-
tro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) e do 
Programa Bolsa Família.
O projeto busca estimu-
lar nos adolescentes a 
construção e busca pelo 
conhecimento e informa-
ções úteis à comunidade 
que serão divulgadas junto 
aos meios de comunicação 
disponíveis, por meio de 
vídeos editados em parce-
ria com o Departamento 
de Comunicação da Uni-
versidade de Taubaté.



página 2 A GAzetA dos Municípios 16 de outubro de 2018

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 16/10/2018
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
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Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

Goleira do Taubaté recebe 
prêmio da Federação
Paulista de Futebol

A Federação Paulista de 
Futebol realizou na noite 
da última segunda-feira, 
dia 8 de outubro, no Museu 
do Futebol em São Paulo, 
a premiação das melhores 
jogadoras do Campeonato 
Paulista de Futebol Fe-
minino de 2018. Entre as 
premiadas esteve a atleta 
Yolanda, da SEEL/AD/
EC Taubaté, que foi eleita 
a melhor goleira da com-
petição.
“Agradeço primeiramente 
a Deus pela oportunidade 
de ter chegado até aqui. 
Agradeço também toda 
minha comissão técnica e 
minhas companheiras que 
estiveram comigo duran-
te todo esse campeonato. 
Espero ano que vem es-
tar novamente aqui em 
Taubaté, fazendo um bom 
trabalho. Estou muito fe-
liz pelas conquistas desse 
ano, de ter ganhado a vaga 
para o Brasileiro A2, e de 
ter chego a uma semifi-
nal do Paulista. Isso com 
certeza ficará marcado na 

história do futebol femini-
no de Taubaté. Muito feliz 
também por ter ganhado o 
prêmio de melhor goleira 
do campeonato, e que essa 
seja a primeira de muitas 
que virão”, afirmou Yolan-
da.
A Seleção do Campeonato 
Paulista foi escolhida por 
meio de votos de atletas 
e membros da comissão 
técnica das 13 equipes que 
disputaram a competição. 
O Taubaté terminou o Es-
tadual na quarta posição, 
melhor participação do 
clube na história do Cam-
peonato Paulista.
Aos 30 anos de idade, Yo-
landa defendeu pela se-
gunda temporada o Tauba-
té. A primeira passagem 
da goleira pela equipe foi 
em 2016. No ano passado, 
a atleta atuou pelo Embu 
das Artes/SP, retornando 
ao Taubaté no início deste 
ano.
“A inclusão da Yolanda 
na Seleção do Campeona-
to Paulista é mais do que 

merecido. Nós sabemos o 
quanto ela foi importante 
para a evolução da equi-
pe e o quanto ela evoluiu 
junto com a equipe. Ela 
é uma atleta que trabalha 
muito forte, com muita de-
dicação, além de ser mui-
to séria, comprometida e 
honesta. Ficamos muito 
felizes em vê-la na Sele-
ção do Campeonato e por 
saber que isto foi um fruto 
do trabalho dela e de toda 
a equipe. Sabemos o quan-
to lutamos junto. A con-
quista não foi apenas dela, 
mas sim de todo o grupo”, 
disse o técnico Arismar 
Junior.
Outra atleta do Taubaté 
apontada como destaque 
no Campeonato Paulis-
ta foi a lateral esquerda 
Thalita. A jovem de 19 
anos foi escolhida pelo 
portal “A Vitrine do Fute-
bol Feminino”, página na 
Internet especializada em 
futebol feminino, como a 
melhor lateral- esquerdo 
da competição.
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Escola do Trabalho de
Taubaté abre 12 vagas para

curso de HTML- Criação de Sites

Prefeitura de Caraguatatuba se 
inscreve no Prêmio CIEE

Melhores Programas de Estágio

Taubaté confirma 14ª
morte por influenza

A unidade do Centro da 
Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece 12 vagas  
para o  curso gratuito de 
HTML- Criação de Sites. 
As inscrições acontecem 
na próxima terça-feira, dia 
16 de outubro, com atendi-
mento das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30. A 
unidade fica na  rua Ar-
mando Sales, 284.
Para efetuar a inscrição, o 
candidato precisa apresen-
tar cópias e originais dos 
seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e título de eleitor, 
sendo ambos de Taubaté.
 As vagas destinam-se a 
moradores de Taubaté, 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba concorre ao Prêmio 
CIEE Melhores Programas 
de Estágio a partir das 8h 
do dia 22 de outubro até às 
23h59 do dia 7 de dezem-
bro. No período, cerca de 
630 estagiários avaliarão 
a Prefeitura Municipal por 
meio de um formulário 
eletrônico que será enca-
minhado pela The Gallup 
Organization do Brasil via 
e-mail e mensagem de tex-
to (SMS) para o celular, 
contendo o link de acesso 
da pesquisa.
O Prêmio CIEE Melhores 
Programas de Estágio é 
uma iniciativa do Centro 
de Integração Empresa
-Escola (CIEE), em par-
ceria com a Associação 
Brasileira de Recursos 
Humanos – Seccional São 
Paulo (ABRH-SP) e a The 
Gallup Organization do 
Brasil Ltda., para distin-
guir e reconhecer as or-
ganizações públicas, pri-
vadas, de economia mista 
e entidades do Terceiro 
Setor que investem na for-
mação e no treinamento de 
jovens profissionais, cola-
borando para a sua efetiva 
inserção no mercado de 
trabalho.
As empresas foram divi-
didas em grupos com 5 a 
9 estagiários e acima de 
10 estagiários contrata-
dos. As empresas com 5 
a 9 estagiários concorrem 
na 1ª Categoria – Organi-
zações Privadas e de Eco-
nomia Mista, separadas 
em Indústria, Comércio, 
Instituições Financeiras 
ou Seguradoras & Outros 
Serviços; 2ª Categoria 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté confirma 
a 14ª morte por influenza 
este ano. Com isto, o mu-
nicípio já supera o total de 
mortes registradas por in-
fluenza no ano passado.
O total de casos confirma-
dos da doença também já 
é superior a 2017. Foram 
registrados até o momento 
86 casos, entre os quais 46 
positivos para H3N2, 30 
positivos para H1N1 e 10 
positivos para Influenza B.
A vítima de influenza mais 
recente é do sexo femi-
nino, tinha 73 anos e não 
apresentava registro de 

com idade a partir de 18 
anos, sendo que não será 
aceita inscrição solicitada 
por outra pessoa. Além 
disso, as vagas são pre-
enchidas de acordo com 
a  ordem de chegada.  As 
aulas têm início dia 23 de 
outubro e  acontecem às 
terças e quintas-feiras, das 
13h30 às 16h30.
Esse curso tem a finali-
dade de capacitar o aluno 
para o desenvolvimento 
de páginas na internet, 
utilizando as linguagens 
de computador HTML 5 
e CSS 3. Durante o cur-
so, os alunos vão aprender 
a estrutura básica de um 
site, hiperlinks, transições 

– Entidades do Terceiro 
Setor; e 3ª Categoria – Ór-
gãos Públicos e Empresas 
Públicas (Municipais e Es-
taduais/ Federais e Judici-
ário). Serão premiados os 
melhores classificados de 
cada categoria.
As empresas acima de 10 
estagiários disputam na 1ª 
Categoria – Organizações 
Privadas e de Economia 
Mista, divididas em Indús-
tria, Comércio, Institui-
ções Financeiras & Segu-
radoras e Outros Serviços; 
2ª Categoria – Entidades 
do Terceiro Setor; e 3ª Ca-
tegoria – Órgãos Públicos 
e Empresas Públicas (Mu-
nicipais e Estaduais/ Fe-
derais e Judiciário). Com 
exceção das Entidades 
do Terceiro Setor, os três 
melhores classificados de 
cada categoria serão pre-
miados.
O Prêmio CIEE Melhores 
Programas de Estágio tem 
por objetivo estabelecer 
um ranking dividido em 
três grupos que oferecem 
as melhores condições de 
realização de estágio de 
estudantes, conforme a 
opinião dos estagiários, 
além de promover a troca 
de experiências positivas e 
inovadoras sobre a gestão 
de programas de estágio 
de estudantes. A primeira 
categoria será constituída 
por 16 organizações Priva-
das e de Economia Mista, 
a segunda por duas Enti-
dades do Terceiro Setor, e 
a terceira por oito Organi-
zações Públicas.
A divulgação do ranking 
Prêmio CIEE Melhores 
Programas de Estágio, 

vacinação. O óbito ocor-
reu no último domingo, 
dia 7 de outubro, e os exa-
mes deram positivo para 
H1N1. Esta é a segun-
da morte por H1N1 em 
Taubaté este ano.
Taubaté atingiu a meta de 
vacinação estabelecida 
pelo Ministério da Saúde 
na campanha deste ano, 
com 63.525 doses apli-
cadas conforme a última 
prévia divulgada em 2 de 
julho. Isto representa uma 
cobertura de 97,69%. Ain-
da há doses da vacina dis-
poníveis nas salas de vaci-
nação do município.

e efeitos em CSS3, seções 
do HTML 5, domínio e 
hospedagem, inserção de 
imagens, áudio e vídeo, e 
outros. 
Mais informações no site 
da prefeitura, www.tauba-
te.sp.gov.br, ou pelo tele-
fone 3625-5060.
Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
Endereço: Rua Armando 
Sales, 284
Inscrição: dia 16 de outu-
bro.
Curso: HTML- Criação de 
Sites
Horário: das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30
Telefone: 3625-5060

com a entrega de troféus 
pelo CIEE e ABRH-SP, 
ocorrerá no dia 4 de abril 
de 2019, no Espaço Socio-
cultural – Teatro CIEE, em 
São Paulo.
Mais informações podem 
ser obtidas na Escola de 
Governo da Prefeitura de 
Caraguatatuba, que está 
localizada na Av. Goiás, 
615 – Indaiá.  Os contatos 
são (12) 3883-9523/3883-
9668,  WhatsApp (12) 
99775-2420 ou o e-mail 
escola.governo@caragua-
tatuba.sp.gov.br.
A avaliação
As organizações serão 
avaliadas pelos seus es-
tagiários, de acordo com 
os dados coletados em 
formulário eletrônico es-
pecífico. As informações 
solicitadas aos estagiários 
estarão divididas em três 
blocos: 1º Bloco – desti-
na-se a traçar o perfil geral 
dos estagiários e do estágio 
oferecido; 2º Bloco – des-
tina-se a avaliar o progra-
ma de estágio; e 3º Bloco 
– destina-se a identificar a 
atitude do estudante fren-
te ao estágio independente 
do local ou organização 
onde é realizado.
Cada uma das frases apre-
senta uma escala de 1 a 
5, em qual “1” significa 
que o estagiário “discor-
da totalmente” da frase                          
afirmativa e “5”                                                   
significa que o estagiário 
“concorda totalmente” 
com a frase. O estagiário 
assinalará um número en-
tre “1” e “5”, que melhor 
corresponda à opinião dele 
sobre o estágio que está re-
alizando.

Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Casos de influenza em 
2018 (janeiro a 10 de ou-
tubro)
Total – 86 casos
Mortes – 14
Morte mais recente: sexo 
feminino, 73 anos – óbito 
em: 07/10/2018 (Positivo 
para H1N1), sem registro 
de vacinação
Casos de influenza em 
2017
Total – 68 casos
Mortes – 13



Prédio da Câmara de Tremembé completa 100 anos
                                                                      J. A. Camargo é Engenheiro e Jornalista

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que não haverá ex-
pediente na próxima sex-
ta-feira, dia 12 de outubro.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva ocorrerão 
normalmente conforme 
os calendários disponíveis 
em www.taubate.sp.gov.
br/coletadelixodomiciliar 
e www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva.  Já os Pon-
tos de Entrega Voluntária 
(PEVs) fecham na sexta-
feira e abrem no sábado, 
das 8h às 12h. O Merca-
do Municipal de Taubaté 
funciona das 6h às 13h no 

feriado. No sábado e no 
domingo o funcionamento 
é normal. Os serviços es-
senciais à população não 
serão interrompidos du-
rante o feriado:
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Ce-
cap;
* Serviço de Verificação 

de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).
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A Câmara Municipal de 
Tremembé está instalada 
em prédio do período da 
arquitetura neoclássica 
brasileira e completará no 
próximo dia 12 de outubro 
cem anos de sua inaugura-
ção. A primeira reforma do 
prédio ocorreu no governo 
do prefeito Octaciano Xa-
vier de Castro (1952-55), 
onde também abrigava a 
sede do Poder Executivo. 
Em 1979 o prédio passou 
a abrigar somente o Poder 
Legislativo onde permane-
ce ate os dias de hoje.
Pelo menos duas reformas 
de maior complexidade 
ocorreram ao longo des-
se período, sem, contudo, 
alterar o conceito arqui-
tetônico das fachadas.  A 
primeira foi entre 1985/86 
e a segunda entre 1997/98. 
A adaptação interna para 
abrigar os gabinetes dos 
vereadores só veio aconte-
cer em 2001.
Agora em 2018, ano do 
centenário de inauguração 
do prédio, o Presidente da 
Casa, vereador Adriano 
dos Santos autorizou aber-
tura de licitação publica 
para contratação de em-
presa de engenharia para 
realização de obras de tro-

ca do telhado e outros ser-
viços de menor porte.
UM POUCO DA HISTO-
RIA
A cidade de Tremembé 
teve sua emancipação de-
cretada pela Lei Estadual 
nº 458, de 26 de novembro 
de 1896. Após a emanci-
pação a cidade começou 
a se organizar. A primeira 
Sessão de Câmara foi rea-
lizada em 7 de Janeiro de 
1905. A primeira Ata do 
Primeiro Livro inicia com 
os seguintes dizeres:
“Sessão de posse dos ve-
readores eleitos para a 
Primeira Câmara Munici-
pal da Villa de Tremembé 
sob a presidência do Se-
nhor Coronel José Bene-
dito Marcondes de Mat-
tos, Presidente da Câmara 
Municipal de Taubaté. Aos 
sete dias do mez de janei-
ro de mil e nove e centos 
e cinco, as oito horas da 
manhã, na sala das ses-
sões, no prédio para isso 
destinado, nesta Villa de 
Tremembé os senhores 
vereadores Hermínio Car-
doso da Cunha Coimbra, 
Alexandre Monteiro Patto, 
Maximiano Antunes, Sil-
vério Banhara, Francisco 
Coelho Ferreira e Antonio 

Lourenço Xavier...”.
A eleição dos vereado-
res foi em 30/10/1904, na 
Casa do Senhor Antonio 
Monteiro Patto, nesta mes-
ma ocasião foram eleitos 
os Juízes de Paz Antonio 
Monteiro Patto, Silvano 
Luiz de Souza e João Luiz 
de Souza Ribeiro. Tam-
bém em outro documento 
histórico registra a escritu-
ra de compra, pelo Muni-
cípio, em 21 de dezembro 
de 1914, pelo Prefeito da 
época Antonio Lourenço 
Xavier, de dois casarões 
antigos, esquina das ruas 
Costa Cabral e São Fran-
cisco, de números 53 e 55. 
A Ata do dia 1º de setem-
bro de 1917 trouxe infor-
mação importante, quando 
os vereadores  atenderam 
a solicitação do Prefeito 
Antonio Lourenço Xavier, 
e autorizaram a demolir o 
prédio antigo e reconstruir 
um novo. Continuando na 
pesquisa dos documentos 
historicos temos a ata de 
12 de outubro de 1918 que 
trata da Sessão Solene de 
Inauguração do Prédio re-
construído.  
O mesmo Prefeito que fez 
a primeira alteração no 
prédio original da Câma-

ra, inaugurado em 1918, e 
que este ano completa 100 
anos, na reforma realizada 
em 1955 foi eliminado o 
porão e passou a ter dois 
pisos. Este Prefeito, para 
visitar as obras do muni-
cípio andava na garupa da 
bicicleta do Fiscal Muni-
cipal Luiz Vicente Mar-
condes.  Antonio Carlos 
Ferreira, ex-vereador e ex
-prefeito, mais conhecido 
como Metralha,  atenden-
do nosso convite para di-
zer o que se lembra sobre 
a história do prédio, disse 
que quando foi Presidente 
da Casa em 1985 e 1986 
procedeu à primeira am-
pliação na fachada para a 
Rua Costa Cabral,  passan-
do a ter a quarta e quinta 
janelas no primeiro piso. 
Com isto o plenário foi 
ampliado e atual sala da 
Direção da Câmara foi in-
corporada ao Legislativo, 
sendo-lhe dado o nome 
de Sala Arthur da Souza 
Praça, em 6 de março de 
1986.  Isto porque antes 
era usada como sala do 
Dentista do FUNRURAL. 
Construiu também a gara-
gem e ganhou o primeiro 
carro da Câmara, um Opa-
la, doação viabilizada pelo 

então Deputado Estadual 
Ary Kara José, uma vez 
que o veiculo pertencia à 
Assembléia Legislativa. 
Em 1997/98 o Presidente 
José Benedito Couto Fi-
lho, já falecido, procedeu 
à outra parte da ampliação 
do primeiro piso que au-
mentou o plenário, na sua 
configuração atual, pas-
sando o prédio contar com 
três fachadas. Rua Bom 
Jesus, fachada principal; 
Rua Costa Cabral, facha-
da lateral ampliada e Rua 
São Francisco, fachada 
posterior. Neste momen-
to a parte térrea ainda era 
usada, parte pela OAB e 
parte pela Liga Municipal 
de Futebol.  Em 2001 fo-
ram criados os gabinetes 
na parte térrea, passando 
o prédio a ser ocupado 
somente para os serviços 
do Legislativo. Também 
o ex-prefeito Júlio Celso 
Otani, colaborou na elabo-
ração deste levantamento 
histórico, com informa-
ções até pitorescas. Disse 
que o primeiro veículo a 
motor comprado pelo mu-
nicípio foi um Ford Rhein, 
pelo então Prefeito Octa-
ciano Xavier de Castro, 
mais conhecido como Ca-

pitão Xavier. 
Posteriormente, no ano 
de 1977 o filho do “Capi-
tão Xavier”, Júlio Vieira, 
também foi Prefeito, e na 
sua Administração a Pre-
feitura saiu deste prédio e 
foi para onde era a Escola 
do SESI, e no prédio ficou 
funcionando apenas a Câ-
mara Municipal isso no 
ano de 1979. Mais tarde, 
em 1981 o Senhor Júlio 
Vieira transferiu a Prefei-
tura Municipal para a sua 
atual localização, na Rua 
7 de Setembro. Em sín-
tese essa a historia de um 
dos prédios mais antigos 
de Tremembé sem nos 
preocuparmos com a cro-
nologia das ocorrências 
ao longo do centenário. 
A Basílica e Santuário do 
Senhor Bom Jesus, mo-
numento mais antigo da 
cidade, iniciou como ca-
pela datada de 1672, pa-
trimônio histórico cultural 
dos mais valiosos do Vale 
do Paraíba, com 346 anos 
de existência. Atualmente 
vem sofrendo lento pro-
cesso de restauração e no 
dia 14 de setembro ultimo 
foi inaugurada a quarta 
fase com entrega da pintu-
ras artísticas do altar-mor.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº035/2018 – No dia 15 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº035/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Artesanato 
e Descartáveis, às empresas: CARVALHO & VILLELA LTDA, com valor 
total de R$24.816,03; EDUARDO GUERRA DO CARMO, com valor total 
de R$33.899,65; ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, com 
valor total de R$20.573,34; PAULO ROBERTO DA FONSECA PELUCIA 
ME, com valor total de R$38.657,80. Ficam as empresas convocadas a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº030/2018 – No dia 15 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR e ADJUDI-
CAR os itens do Pregão Nº030/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Veículos 
para Educação, às empresas: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ. E 
MOTORES LTDA, com valor total de R$294.000,00; MASCARELLO CAR-
ROCERIAS E ONIBUS LTDA, com valor total de R$429.500,00; SMART 
COM. DE VEICULOS LTDA, com valor total de R$200.000,00; LBAK PE-
REIRA E SOUZA TRANSPORTE LTDA, com valor total de R$238.000,00; 
e REVOGAR o Item 02 do Pregão, tendo em vista o ACOLHIMENTO do 
recurso interposto pela empresa LBAK PEREIRA E SOUZA TRANSPORTE 
LTDA. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Pre-
ços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.


