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A GAzetA dos Municípios

Taubaté recebe vacinas
contra meningite

Taubaté atinge 35% de cobertura na 
vacinação contra sarampo e pólio

Trecho da rua Anízio Ortiz
recebe obras de fresagem

Trecho de obras da
estrada do Barreiro é
liberado à noite e aos

finais de semana

Unidades de saúde que 
possuem salas de vacina-
ção em Taubaté começa-
ram  ser reabastecidas este 
mês com as vacinas contra 
meningite.
Uma nova remessa com 
400 doses foi encaminha-
da pela regional do GVE 
(Grupo de Vigilância Epi-
demiológica). De acordo 
com balanço atualizado na 
manhã desta quinta-feira, 
cerca de 140 doses ainda 
estavam disponíveis em 
13 unidades de saúde do 
município. A expectativa 
é de que um novo lote de 
vacinas seja enviado para 
o município na próxima 
semana. De acordo com o 
Ministério da Saúde, até a 
regularização da situação, 

Prévia divulgada pela Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté informa que 
5.119 crianças já foram 
vacinadas no município 
contra o sarampo (cobertu-
ra de 34,93%) e que 5.228 
doses contra a poliomielite 
foram aplicadas (cobertura 
de 35,67%) desde o iní-
cio da campanha em 4 de 
agosto.
A meta de cobertura esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde é de 95% do pú-
blico alvo, o que represen-
ta 14.657 crianças entre 1 
ano e 5 anos incompletos 
em Taubaté.
No próximo sábado, 18 de 
agosto, o Dia D da cam-

Nessa sexta-feira, 17 de 
agosto, a partir das 5h, a 
rua Anízio Ortiz Montei-
ro, no Centro de Taubaté, 
passará por interdições 
para obras de fresagem no 
trecho que vai da rua Dr. 
Pedro Costa à avenida 9 
de julho, com proibição 
de estacionamento e inter-
rupções nos quarteirões. 
Agentes de trânsito esta-
rão no local para orientar 
os motoristas.
A fresagem serve para dei-
xar o pavimento preparado 
para receber uma nova ca-
mada de asfalto. O recape-
amento está previsto para 
ocorrer a partir da próxima 
semana, em data ainda a 

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
inicia, a partir desta quin-
ta-feira, dia 16 de agosto, 
uma nova estratégia para 
a liberação temporária do 
tráfego de veículos no tre-
cho em obras da estrada 
do Barreiro sentido bairro-
centro.
A liberação do trânsito 
neste sentido passa a ocor-
rer das 18h às 7h e também 
aos sábados e domingos. 
Como o serviço não é exe-
cutado nesses períodos, a 
liberação do acesso à noite 
e aos finais de semana ga-
rantirá maior comodidade 
aos motoristas que se des-
locam pela região do Bar-
reiro em direção ao centro 
de Taubaté.
As obras no Barreiro tive-
ram início em maio deste 
ano e integram o pacote 
do Acelera Taubaté. Os 
serviços acontecem em 
um trecho de 2,2km, com-
preendido entre a avenida 
Dom Pedro I e a avenida 
Euzira Tavares Matos, 
com inclusão de rotatória 
nesta ligação. A via passa-

as doses continuarão sen-
do distribuídas aos estados 
de forma reduzida, em ra-
zão de atrasos na entrega 
feita pelo laboratório pro-
dutor, a Fundação Eze-
quiel Dias (FUNED). As 
vacinas são entregues pela 
Central de Armazenagem 
e Distribuição de Insumos 
Estratégicos (Cenadi), do 
Ministério da Saúde, a to-
das as unidades da federa-
ção ao longo de agosto. O 
abastecimento dos postos 
de vacinação fica a cargo 
das secretarias estaduais. 
A vacina meningocócica 
C (conjugada) é adminis-
trada aos 3 e aos 5 meses, 
com reforço aos 12 meses, 
e faz parte do Calendário 
Nacional de Vacinação. 

panha de vacinação acon-
tece em cinco UBS Mais 
de Taubaté das 8h às 17h: 
Aeroporto, Fazendinha, 
Gurilândia, Independência 
e Mourisco. As doses tam-
bém estarão disponíveis, 
das 10h às 18h no Taubaté 
Shopping.
A Vigilância Epidemio-
lógica reforça que os pais 
devem levar as carteiras de 
vacinação de seus filhos.
Além disso, representan-
tes do Rotary Club refor-
çam neste sábado as ações 
de conscientização no 
Dia D com a distribuição 
de material informativo 
em apoio à campanha. A 
ofensiva do Rotary Inter-

ser definida e conforme as 
condições do tempo per-
mitirem.
 As obras de revitalização 
viária da região central, 
iniciadas em agosto de 
2017, fazem parte do Pro-
grama Pró Transporte, fi-
nanciado pela Caixa Eco-
nômica Federal no valor 
de R$3.553.700,11  e pela 
Prefeitura de Taubaté no 
valor de R$1.635.086,53 
em contrapartida.
O projeto contempla a re-
construção de cerca de 
21mil m² de calçadas, com 
novas guias e sarjetas, 
piso tátil de alerta e re-
baixamento de guias para 
acessibilidade. As vias 

rá a ter duas calçadas com 
2 metros cada, uma ciclo-
via com 2,40 metros, duas 
faixas de rolamento com 
3,40 metros cada e uma 
faixa de estacionamento 
com 2,20 metros. Também 
está em execução a requa-
lificação do pavimento.
As intervenções da via 
começaram em 8 de agos-
to, na pista sentido centro
-bairro. No sentido bair-
ro-centro, a programação 
de obras está dividida em 
duas etapas. A primeira co-
meçou no dia 13 e vai até 
24 de agosto em um trecho 
de 300 metros. Em outra 
fase, de 27 de agosto a 05 
de setembro, outro trecho 
no sentido bairro-centro 
será fechado totalmente 
para as intervenções.
 Os trechos estão sinali-
zados com placas infor-
mando os desvios e apoio 
de agentes de trânsito. O 
prazo de execução dos ser-
viços é de 60 dias.
Confira como ficam os es-
quemas de desvios provi-
sórios para a execução das 
obras:

No caso das crianças que 
não receberam esse re-
forço, a vacina pode ser 
aplicada até os 4 anos de 
idade. Unidades que ainda 
dispõem de vacinas con-
tra a meningite (atualiza-
ção até as 10h30 de 16 de 
agosto):
– UBS Mais Fazendinha
– Pamo São Pedro
– UBS Mais Aeroporto
– Pamo Estiva
– UBS Mais Mourisco
– Pamo/ESF Santa Isabel
– UBS Mais Gurilândia
– Pamo/ESF Ana Rosa
– Pamo Belém
– ESF Marlene Miranda
– Pamo/ESF Novo Hori-
zonte
– ESF Santa Tereza
– Pamo Baronesa

nacional pela erradicação 
da poliomielite teve início 
em 1979. 
Desde esse período, mais 
de 2,5 bilhões de crianças 
já foram vacinadas em 122 
países.
A campanha de vacinação 
segue até o dia 31 de agos-
to. Nos demais dias da se-
mana, as doses estão dis-
poníveis nas unidades de 
saúde que possuem salas 
de vacinação, conforme o 
horário específico de fun-
cionamento.
Mais informações podem 
ser obtidas na Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té pelo telefone 3629-
6232.

também recebem novo re-
capeamento do pavimento 
e sinalização viária. Além 
disso, serão implantados 
200 dispositivos sonoros 
para travessia de pedestres 
nos cruzamentos.
As vias contempladas na 
primeira etapa são: rua 
Jacques Felix e rua Ma-
riano Moreira, rua Bispo 
Rodovalho e rua Chiqui-
nha de Matos, rua Conse-
lheiro Moreira de Barros 
e rua Carneiro de Souza, 
rua XV de Novembro, rua 
Anízio Ortiz Monteiro, 
rua Barão da Pedra Negra, 
rua Dr. Jorge Winther, rua 
Francisco de Barros e tra-
vessa Vera Cruz.

De 13 a 24 de agosto – 
sentido bairro-centro – 1ª 
fase:
Estrada do Barreiro – des-
vio na esquina com a rua 
Victoria Bassil, vire à di-
reita na rua Padre Dr. Ra-
mon Ortiz, vire à esquerda 
na rua Orália Vilarta, vire 
à esquerda  na rua José 
Bonifácio Moreira até a 
avenida Dom Pedro (alter-
nativa A) ou retorno pela 
estrada do Barreiro (alter-
nativa B) – vire à esquerda 
na rua João Basso, vire à 
esquerda na rua Irma Ce-
cília Henrique dos Santos, 
vire à direita na rua Ma-
noel Humia Duran, vire 
à esquerda na estrada do 
Barreiro para acessar a 
Avenida Assis Chateau-
briand. De 27 de agosto a 
05 de setembro – sentido 
bairro-centro – 2ª fase Es-
trada do Barreiro – vire à 
direita na rua Manoel Hu-
mia Duran, vire à esquer-
da na rua Teresinha Melo 
Cesar, vire à esquerda na 
rua Pedro Marcitelli para 
acessar novamente a estra-
da do Barreiro.
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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

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães 
da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais 
caseiros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das 
fêmeas no cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem 
sujeira no cio, as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as 
fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos 
gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A 
cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas 
fêmeas têm a trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar as 
vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. Exis-
tem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocor-
rência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com forças para 
superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas e 
tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação 
das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exercerão pres-
são. Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás resistência 
interior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações considera-
das dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após a 
vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não desista 
dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as posi-
ções e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar cer-
to, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão pra 
ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que quando 
não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua fala seja 
a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o tempo pra 
ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.

Taubaté faz acampamento
para Seleção Brasileira Cadete

e junior de Handebol
Entre os dias 17 e 19 de 
agosto, de sexta-feira a do-
mingo, Taubaté será sede 
do Acampamento Regio-
nal de Desenvolvimento e 
Melhoria Técnica de Han-
debol para as categorias 
cadete e infantil masculi-
no. O projeto é uma par-
ceria entre a Confederação 
Brasileira de Handebol 
(CBHb), Handebol Tauba-
té e Prefeitura de Taubaté, 
e contará com o técnico da 
Seleção Brasileira Cadete 

e do São Caetano, Alber-
to Gallina, que avaliará os 
atletas.
O evento é o maior pro-
jeto de detecção de novos 
talentos do handebol bra-
sileiro. Por meio dele, a 
CBHb tem a oportunidade 
de observar e avaliar cen-
tenas de jovens atletas das 
categorias de base. Tauba-
té será sede da fase que 
engloba o sul de Minas 
Gerais e o Estado de São 
Paulo. O camping aconte-

ce em diversas regiões e 
os selecionados passarão 
para a fase estadual. Os 
atletas serão filtrados para, 
ao fim, compor a seleção 
brasileira de handebol.
O acampamento aconte-
cerá nas instalações do 
SEDES (Sistema Educa-
cional de Desenvolvimen-
to Social). A expectativa é 
que novos talentos sejam 
revelados e possam gerar 
frutos a equipe taubateana 
e a seleção brasileira.

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

Livro D-24, FLS. nº 277, Termo nº 6822
Faço saber que pretendem se casar ELIZAFAN BONFIM DE SOUZA TORRES 
e ANDRESSA COUTO PADILHA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Campos do Jordão-SP, nascido em 26 de agosto de 1991, de profissão 
mecânico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Sete de 
Janeiro, nº 442, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de ELISEU GONÇALVES 
TORRES, de 53 anos, nascido na data de 31 de março de 1965, residente e do-
miciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA IZABEL DE 
MELLO SOUZA TORRES, de 54 anos, nascida na data de 7 de maio de 1964, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural do Rio de Janeiro/RJ. Ela é 
natural de Taubaté-SP, nascida em 16 de setembro de 1992, de profissão advo-
gada, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Dr. Carlos Borges 
Âncora da Luz, nº 133, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de MARCOS VIEI-
RA PADILHA, de 54 anos, nascido na data de 29 de março de 1964, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de São José dos Campos/SP e de VERA 
LUCIA COUTO PADILHA, de 51 anos, nascida na data de 19 de dezembro 
de 1966, 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. 

Livro D-24, FLS. nº 276, Termo nº 6821
Faço saber que pretendem se casar PABLO HENRIQUE DE PAULA BARBO-
SA e ANA CAROLINA ALVES DA COSTA, 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 24 de novembro de 1996, de profissão 
oficial eletricista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua João 
Batista do Nascimento Lima, nº 70, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho 
de JOÃO BARBOSA NETO, de 48 anos, nascido na data de 12 de fevereiro 
de 1970 e de ERICA CRISTINA DE PAULA BARBOSA, de 44 anos, nascida 
na data de 26 de janeiro de 1974, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 22 de fevereiro de 1995, de 
profissão auxiliar de contas a receber, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada na Rua Manoel Antonio Moraes, nº 38, Triângulo, Pindamonhangaba/SP, 
filha de MARCOS ANTONIO ALVES DA COSTA, de 45 anos, nascido na data 
de 25 de setembro de 1972 e de PATRICIA ALVES MACHADO, de 42 anos, 
nascida na data de 9 de março de 1976, residentes e domiciliados em Pindamo-
nhangaba/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 PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Programa Time do Emprego 
abre inscrições em
Pindamonhangaba

“O Conto da Princesa Kaguya” é o 
filme da semana do Cine Didum

5º Fórum Cpic está com 
inscrições abertas

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Pinda-
monhangaba - PAT, abriu 
inscrições  para o Progra-
ma Time do Emprego, da 
Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho, nesta segunda-
feira (13). As inscrições 
seguem até o dia 24 de 
agosto.
O programa consiste em 
um treinamento, minis-
trado pelos facilitadores 
Sérgio Gritti e Andréa 
Galvão, através do PAT,  
em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
tem por objetivo preparar 

O Palacete 10 de Julho 
exibirá o longa “O Conto 
da Princesa Kaguya”, gra-
tuitamente, nessa quarta-
feira (15), às 19 horas, a 
obra foi indicado ao Oscar 
de melhor filme de Anima-
ção em 2015.
O filme é uma animação 
baseada no conto popular 
japonês “O corte do bam-
bu” e conta a história da 
personagem Kaguya, um 
bebê que foi encontrado 

Pindamonhangaba discute 
fitoterapia e outras práticas 
integrativas e complemen-
tares, na próxima semana. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e do Cpic 
- Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res de Pindamonhangaba 
- realizam, de 22 a 24 de 
agosto, o 5º Fórum Cpic. 
O evento será dias 22 e 23 
na sede do Cpic e dias 22 
e 24, na Praça Monsenhor 
Marcondes.
As inscrições já estão 
abertas e devem ser fei-
tas até o dia 21 de agosto, 
pessoalmente no Cpic, que 
fica na rua Dr. José Luiz 
Cembranelli, 1005, Parque 
das Nações. As vagas são 
limitadas.
O Fórum conta com o 
apoio da Associação de 
Plantas Medicinais Nova 

pessoas para o mercado de 
trabalho, através de téc-
nicas: procura de empre-
go, postura profissional, 
elaboração de currículo, 
técnicas de entrevista, tes-
tes e dinâmicas de grupo, 
melhorando o desempe-
nho dos munícipes em 
processos seletivos, assim 
como, das condições de 
comunicação, de autoesti-
ma e de confiança, além de 
orientação para manter-se 
saudável na busca de em-
prego.
O Programa Time do Em-
prego é destinado aos 
munícipes maiores de 16 
anos, que estão a procura 
de emprego.

dentro de um tronco de 
bambu brilhante. 
Passado o tempo, ela se 
transforma em uma bela 
jovem que passa a ser co-
biçada por cinco nobres, 
dentre eles, o próprio im-
perador. Mas nenhum de-
les é o que ela realmente 
quer. 
A moça envia seus preten-
dentes em tarefas aparen-
temente impossíveis para 
tentar evitar o casamento 

Essência, Pólo Regio-
nal do Vale do Paraíba 
(APTA/SAA) e Fundo 
Social de Solidariedade. A 
comissão organizadora é 
formada pelos Getis (Gru-
po de Estudo Interinstitu-
cional) de Fitoterapia, de 
Alimentação, de Arte e 
Terapia Comunitária, e de 
Medicina Tradicional Chi-
nesa e Reiki.
A abertura oficial será no 
dia 22 de agosto, às 9 ho-
ras, no auditório do Cpic, 
com a palestra “Avaliação 
dos 10 anos da Política 
Nacional de Plantas Medi-
cinais e Fitoterápicos: es-
tamos no caminho certo?”, 
com o palestrante Prof. 
Dr. Luiz Marques, coor-
denador da Comissão de 
Plantas Medicinais e Fito-
terápicos do Conselho Re-
gional de Farmácia de São 
Paulo e diretor / tesourei-

Serão doze encontros de  
três horas de duração, uma 
vez por semana, sendo 
duas turmas de 30 partici-
pantes cada: no período da 
manhã, das 8h30 às 11h30 
e, no período da tarde, das 
13h30 às 16h30. No final 
do treinamento, os partici-
pantes recebem um certifi-
cado de participação.
A previsão para início do 
treinamento é dia 4 de se-
tembro. Os interessados 
devem procurar o Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor, na Av. Albuquerque 
Lins nº 138 – São Benedi-
to, e apresentar documen-
tação pessoal:  RG, CPF e 
carteira de trabalho.

com um estranho que não 
ama. Mas Kaguya terá que 
enfrentar seu destino e pu-
nição por suas escolhas.
A exibição é uma parceria 
entre a Secretaria de Edu-
cação e Cultura da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
com o projeto Cine Didum 
e Sessão Sesc.
O Palacete 10 de Julho 
fica localizado na rua                    
Deputado Claro César, 33, 
centro.

ro da Associação Paulista 
de Fitoterapia. Durante o 
dia e no dia seguinte, se-
rão desenvolvidos ainda 
ações com temas como 
fitoterapia (pomada erva 
baleeira), cromoterapia 
científica, dança circular, 
nutrição, acupuntura, rei-
ki, auriculoterapia, terapia 
comunitária e a hora do 
conto. Na Praça Monse-
nhor Marcondes, as ati-
vidades serão abertas às 
pessoas que passarem pelo 
local. Dia 22 haverá mos-
tra de plantas, a partir das 
13h30, e dia 24, a partir 
das 8 horas, terá tai chi pai 
lin, auriculoterapia, expo-
sição de banners, mostra 
de plantas medicinais e 
aromáticas. O 5º Fórum do 
Cpic tem entrada gratuita 
e é voltado para profissio-
nais de saúde e interessa-
dos em geral.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recursos – TP 005/2018 – Objeto: 
Contratação de Empresa para Execução de Obra de Construção de Muro 
Frontal, Troca de Telhado e Pintura Interna e Externa da Escola Judith Si-
queira Weber e Serviços de Pintura Interna e Externa da Escola Geraldo 
José Rodrigues Alckmin, conforme as especificações constantes do Edi-
tal e seus Anexos – De acordo com despacho da Sra. Prefeita Municipal, 
Érica Soler Santos de Oliveira, fica determinado: O INDEFERIMENTO do 
recurso da sociedade empresária MARCONDES DE LIMA ENGENHARIA 
EIRELI EPP, CNPJ 11.140.515/0001-03, e via de consequência, manter 
sua INABILITAÇÃO. Tendo em vista o despacho da Sra. Prefeita com sua 
decisão, fica designado o dia 21/08/2018 às 10h00min, para abertura do 
Envelope de Proposta de Preços das empresas habilitadas. Potim, 16 de 
agosto de 2018. André Luís Soares de Oliveira – Presidente da Comissão 
de Licitações.

Aviso de Suspensão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Sus-
pensão do Pregão 026/2018, cujo objeto é: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Material e Equipamentos de Informática, tendo 
em vista necessidade de alteração do Edital. Potim, 16 de agosto de 2018 
– André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº023/2018 – No dia 16 de 
agosto 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 Nº023/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contrata-
ção de empresa para fornecimento de Marmitex, à empresa: MAX JOSEPH 
GOMES DA COSTA 38723324813, com valor total de R$96.000,00. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.
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Educação de Jovens e
Adultos está com
matrículas abertas

Folclore em Festa agita praça
Dr. Cândido Mota com

brincadeiras e teatro em agosto

Prefeitura de Caçapava realiza Semana do 
Folclore com homenagem a Chico Triste

Se você tem 14 anos (é 
um jovem, adulto ou ido-
so) e quer aprender a ler 
e a escrever ou completar 
o Ensino Fundamental, 
você faz parte do público 
que a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) procura 
atender. As matrículas já 
estão abertas para turmas 
do 1º ao 5º ano do Ensi-
no Fundamental (EJA I) 
e seguem até o dia 30 de 
agosto.
O objetivo da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) é 
garantir o direito a todos 
os cidadãos de iniciar, re-
tomar ou concluir os es-
tudos. Na Rede Munici-

A Praça Dr. Cândido Mota, 
no Centro de Caraguatatu-
ba, receberá, no dia 24 de 
agosto, várias atividades 
alusivas ao Mês do Fol-
clore. Brincadeiras tradi-
cionais, decorações típicas 
e apresentações especiais 
e de teatro são algumas 
das atrações programadas 
pela Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba para a data.
O Folclore em Festa come-
ça às 9h e vai até às 18h. 
Ele traz, entre as atrações, 
brincadeiras tradicionais 
como amarelinha bola de 
gude, pião, pula corda, 
corrida no saco, cabo de 
guerra; apresentações de 
danças típicas e capoeira; 
atividades como pintura 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
realiza a partir de 20 de 
agosto programação cultu-
ral da Semana do Folclore 
2018. As atividades ocor-
rerão em vários espaços 
e contam com apoio da 
Secretaria de Educação, 
da Academia Caçapaven-
se de Letras e da ACE de 
Caçapava. O roteiro inclui 
exposições, rodas de con-
versa, espetáculos teatrais, 
música e brincadeiras. A 
entrada é gratuita.
Neste ano, a programação 
homenageia o centenário 
de nascimento do jornalis-
ta, escritor, professor e fol-
clorista Francisco Pereira 
da Silva, o Chico Triste. 
Nascido em 5 de junho de 
1918 em Sergipe, Chico 
Triste teve importante atu-
ação no cenário cultural do 
Vale do Paraíba. Entre ou-
tras atividades, participou 
da fundação do jornal O 
ValeParaibano, em Caça-
pava, e da Academia Jose-
ense de Letras, e fez parte 
da Comissão Paulista de 
Folclore.
A abertura oficial da pro-
gramação será na segun-
da-feira (20), às 19h, na 
Escola Ruy Barbosa, com 
uma exposição de traba-
lhos de alunos a partir de 
obra do folclorista home-
nageado, um projeto da 
Academia Caçapavense de 
Letras. No mesmo local, a 
professora e pesquisadora 
de folclore Darcy Breves 
realiza a exposição “Mi-
çangas da Memória – Uma 
Homenagem a Chico Tris-
te”. A mostra é baseada 
nos apontamentos do livro 
“Miçangas Folclóricas”, 
uma das obras mais cele-
bradas do jornalista, e re-
úne objetos que remetem à 
memória e à época em que 
foram registradas as histó-
rias do autor. 
O Coral Municipal de Ca-
çapava e o Coral da Ter-
ceira Idade Viva a Vida se 
apresentam na sequência, 
sob regência do maestro 
Márcio Farias. O progra-
ma contempla temas fol-
clóricos e cantigas popu-
lares. “São João Dararão”, 
“Meu Limão, Meu Limo-
eiro”, “Coco do Engenho 
Novo” e Cuitelinho” são 
alguns dos números do re-
pertório. O coral se apre-
senta acompanhado por 
Jeannie Silva (teclados) 
e Francisco Batera (per-
cussão).Uma apresenta-
ção com grupo de danças 
folclóricas formado por 
alunos do Colégio Cecília 

pal de Educação, a EJA é 
ofertada nas escolas muni-
cipais EMEF “Dr. Antônio 
Pereira Bueno” e EMEF 
“Aluísio França Barbosa“, 
no período noturno (18h30 
às 22h30), e na EMEF 
“Edmir Viana de Moura”, 
no período diurno (13h às 
17h).
Para se matricular os in-
teressados devem com-
parecer às secretarias das 
unidades que oferecem as 
aulas munidos de cópia do 
documento de identidade, 
certidão de nascimento ou 
casamento, cartão do SUS 
e comprovante de ende-
reço. Horário matrícula - 

no rosto, desenhos e con-
tação de história.
“Precisamos manter a cha-
ma do Folclore acesa, isso 
faz parte da nossa historia, 
da nossa origem”, explica 
Felipe Leite, coordenador 
de Folclore e Tradições 
Populares da Fundacc.
Ainda de acordo com ele, 
neste mesmo dia haverá 
uma decoração toda espe-
cial voltada ao universo 
folclórico, exposição de 
artesanato típico, perso-
nagens como o curupira, 
mula sem cabeça, saci pe-
rerê, entre outros. As ativi-
dades serão realizadas por 
profissionais da Fundacc 
e “o intuito maior é a par-
ticipação efetiva de todos 
os visitantes, não apenas 

Caçapava Conde encerra a 
programação da noite.
Na terça-feira (21), às 14h, 
a atriz Iris Fiorelli, intér-
prete da Palhaça Carme-
la, apresenta o espetáculo 
“Retalhos Populares” no 
Parque Ecológico da Mo-
çota. O espetáculo busca 
o diálogo poético inspira-
do em tons, sons, sabores 
e gestualidades de quatro 
manifestações folclóricas 
sergipanas: Bacamartei-
ros, de Aguada (Carmó-
polis), São Gonçalo, da 
Mussuca (Laranjeiras), 
Samba de Coco, do Mos-
queiro (Aracaju) e o Ca-
cumbi Mirim (Riachuelo).
Em cena, Carmela conta 
com a companhia da ga-
linha de pano Margarida 
e de um músico que exe-
cuta uma trilha especial-
mente criada para esta 
montagem. Além de uma 
charmosa kombi, que ser-
ve como cenário para o 
espetáculo. Iris Fiorelli é 
atriz, dançarina e palhaça. 
Trabalha em projetos pró-
prios e de outros realiza-
dores nas áreas da dança, 
performance e espetácu-
los multimídias com di-
versos artistas e diretores 
em Aracaju, Brasília, São 
Paulo, Argentina, Alema-
nha, Espanha e Polônia. A 
partir das 15h30, o mesmo 
espaço recebe contação de 
histórias com Ângela Neri, 
monitora do projeto + Cul-
tura.
Na quarta-feira, dia 22, a 
programação será realiza-
da no Centro Educacio-
nal, Cultural e Esportivo 
José Francisco. Às 9h, 
a professora Darcy Bre-
ves apresenta a exposição 
“Miçangas da Memória – 
Uma Homenagem a Chico 
Triste” e participa de con-
versa com os visitantes so-
bre a obra “Miçangas Fol-
clóricas”, de Chico Triste, 
e a relação com os objetos 
da mostra. Das 9h às 11h, 
serão realizadas oficinas 
e brincadeiras populares, 
contação de histórias e 
aula aberta de dança com 
temática folclórica com 
monitores dos projetos + 
Cultura e + Esporte, da Se-
cretaria de Cultura, Espor-
tes e Lazer. A participação 
de grupos precisa de agen-
damento prévio.
No mesmo espaço, das 
10h às 11h, acontece ses-
são de cinema com exibi-
ção de curtas com temáti-
ca folclórica. A atividade 
precisa de agendamento 
prévio.
Às 19h, na Câmara Mu-
nicipal de Caçapava, será 

EJA I (da alfabetização ao 
5º ano)
EMEF Prof. Aluísio Fran-
ça Barbosa
Noite – 18h30 às 21h30
EMEF Dr. Antônio Pereira 
Bueno 
Manhã – 7h às 10h
Tarde – 13h às 15h
Noite – 18h30 às 20h30
Obs: As matrículas para a 
escola EMEF Edmir Viana 
de Moura devem ser efeti-
vadas na escola EMEF Dr. 
Antônio Pereira Bueno, 
sede do EJA I, nos horá-
rios acima indicados. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3652-6549 
/ 3652-1266 / 3652- 9350.

olhando ou visitando, mas 
participando e vivencian-
do essas atividades”, diz 
Felipe Leite.
As escolas interessadas 
podem levar os alunos 
para participar das ativida-
des.
Após as brincadeiras, às 
19h haverá uma apresenta-
ção especial da peça ‘Noi-
tes no Museu’ – com Pora 
o menino peixe do rio Ju-
queriquerê, o feroz Lobi-
somem e o tão assustador 
Corpo Seco, lendas fol-
clóricas contadas através 
de uma única história iné-
dita, nada convencional e 
muito aterrorizante – com 
direção de Heron Carrillo, 
coordenador de Teatro da 
Fundacc.

realizada Sessão Solene 
com fala do historiador e 
professor José Pereira da 
Silva, sobrinho de Chico 
Triste. Na ocasião, haverá 
premiação dos trabalhos 
dos alunos que participa-
ram de projeto da Acade-
mia Caçapavense de Le-
tras sobre a obra de Chico 
Triste.
Na quinta-feira, dia 23, 
às 14h, será realizada 
na escola Daphne Cesar 
Ghidella a Exposição “O 
Xamã”, com o artista plás-
tico Jaider Esbell. A mos-
tra faz parte do projeto + 
Cultura nas Escolas. Das 
14h às 17h, professores 
e alunos do projeto + Es-
porte, da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
participam de rodas de 
capoeira na Praça da Ban-
deira. A atividade também 
homenageia Chico Triste, 
que era um apreciador da 
capoeira, o que acabou in-
fluenciando seu sobrinho 
Cesar Barbieri a escrever 
livro sobre o tema.
Na sexta, dia 24, na Esco-
la Ruy Barbosa, às 19h, a 
Academia Caçapavense 
de Letras promove roda 
de conversa em torno da 
obra e vida de Chico Triste 
com a participação de Sô-
nia Gabriel, Wangy Alves, 
Luiz Paulo Costa e Gilber-
to Ferreira, e mediação da 
professora Darcy Breves.
Programação Especial – A 
Semana do Folclore terá 
programação especial em 
alguns espaços. 
Neste sábado (18), das 
14h às 22h, será realiza-
da a Festa do Folclore na 
Praça do Sapé, um projeto 
do grupo Amigos do Saci 
com apoio da Prefeitura. 
A programação contará 
com apresentação de dan-
ças, barracas e brincadei-
ras. 
Nos dias 27 e 28 de agos-
to, o Centro Educacional, 
Cultural e Esportivo José 
Francisco Natali recebe 
o espetáculo infantil “La-
boratório da Vida” como 
parte do projeto + Cultura 
nas Escolas para duas ses-
sões diárias: às 9h, 10h15, 
13h45, 15h. 
No dia 01 de setembro, às 
11h, na Praça da Bandei-
ra, a ACE Caçapava apre-
senta o musical “Caipiras 
Desde Cabral – A História 
da Música Caipira”, com o 
grupo Dedinho de Prosa, 
encerrando a programação 
da Semana do Folclore 
2018.
Informações sobre a pro-
gramação pelo telefone 
(12) 3652-9222.


