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A GAzetA dos Municípios

Taubaté ganha
nova avenida

Copa no Parque é sucesso 
com Juca Teles em Pinda

Cmei do Cidade Jardim realiza 
projeto Capoeirando em Pinda

Projeto Felicidança abre
vagas para o segundo
semestre em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
entrega às 10h da próxi-
ma quarta-feira, dia 18 de 
julho,  a avenida Reitor 
Milton de Freitas Chagas, 
construída entre a avenida 
Charles Schnneider e a rua 
Edmundo Morewood, no 
bairro Barranco.
A nova via tem 200 me-
tros de extensão, conta 
com calçadas, ciclofaixa, 
duas faixas de rolamento 
de veículos para cada sen-
tido e iluminação pública 
com fiação subterrânea. 
O trecho já foi totalmente 
sinalizado, com pintura de 
solo, placas de sinalização 
e orientação. Além da aber-
tura da via, a obra contou 

No domingo (15), além 
da Corrida Pinda 2018, o 
Parque da Cidade recebeu 
também o evento Copa no 
Parque, a partir do meio-
dia, com a transmissão da 

O Cmei (Centro Munici-
pal de Educação Infantil) 
Dr. Francisco Lessa Jú-
nior, no Cidade Jardim, 
recebeu, no dia 4 de julho, 
mais uma aula do projeto 
Capoeirando que, neste 
ano, completa seu sétimo 
ano.  
A professora Maria do 
Carmo Silva de Camargo 
do Infantil I – A, pedago-
ga e formada em Educa-

O Projeto Felicidança está 
com inscrições abertas, 
até que se completem as 
vagas, para aulas gratui-
tas de estilos variados. Os 
interessados devem pro-
curar a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura no Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
em Taubaté, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 14h às 17h.
A professora Christine 
Lyuba ministra aulas dos 
estilos: forró, samba, solti-
nho, sertanejo, bolero, tan-
go, salsa, zouk e kizomba 
e sambarock.  
O curso é destinado a pes-
soas de, no mínimo, 16 
anos. Menores de 18 anos 
devem estar acompanha-
dos pelos pais ou respon-
sáveis.
As aulas terão início no 

com a retificação do córre-
go do Judeu e a construção 
de muros de contenção. O 
investimento total foi de 
R$ 1.339.516,64.
A obra da avenida Reitor 
Milton de Freitas Chagas 
faz parte do sistema viá-
rio da Estrada do Pinhão, 
em contrapartida ao finan-
ciamento internacional do 
programa Acelera Tauba-
té. O objetivo desta nova 
via é auxiliar na redistri-
buição dos fluxos, já que 
no trecho trafegam mais 
de mil veículos por dia em 
horário de pico.
Foram instalados semá-
foros no cruzamento da 
avenida Reitor Milton de 

final da Copa do Mundo 
em um telão. O jogo Fran-
ça e Bélgica, que teve a 
equipe da França como 
campeã, contou com a pre-
sença de um bom público 

ção Física, é a responsável 
pelo sucesso deste projeto 
que conta com a colabora-
ção de toda a equipe esco-
lar, Conselho de Escola e 
também da Mestre Moran-
guinho, do grupo Capoeira 
Vida, que é parceira desde 
o primeiro ano.
“ A capoeira tem sua gran-
de importância histórica e 
cultural, uma arte brasilei-
ra pouco valorizada, mas 

dia 3 de agosto e a docu-
mentação necessária para 
a matrícula é uma foto 
3×4 recente, cópias do 
RG, CPF e comprovante 
de endereço de Taubaté, 
atestado médico em caso 
de restrição para a práti-
ca de dança de salão para 
participantes com mais de 
60 anos ou portadores de 
deficiência física.
São 20 vagas para jovens 
acima de 16 anos, para 
adultos são destinadas 30 
vagas e para portadores de 
deficiência física 10 vagas. 
As vagas devem ser preen-
chidas seguindo o critério 
de metade para cada gê-
nero. Importante que as 
inscrições sejam efetua-
das em duplas de homens 
e mulheres para que fique 
equilibrado o número de 

Freitas Chagas com a ave-
nida Charles Schnneider. 
Estes equipamentos de-
vem garantir a travessia 
segura para os pedestres e 
a organização do trânsito 
no local, além de reduzir o 
número de acidentes.
Também foi implantando 
um semáforo na avenida 
Charles Schnneider, no 
cruzamento com a rua dos 
Passos, com o objetivo de 
garantir a travessia dos 
pedestres que utilizam os 
pontos comerciais e ins-
tituições de ensino da re-
gião. 
Os dois cruzamentos terão 
tempos semafóricos sin-
cronizados.

mas em seguida, o show 
da Banda Estrambelha-
dos, Juca Teles e Bloco do 
Saci, marcado para as 15 
horas, atraiu cerca de 20 
mil pessoas para o Parque.

que pode ser trabalhada 
de forma interdisciplinar, 
lúdica e divertida e que 
abrange todos os eixos te-
máticos desenvolvidos na 
Educação Infantil”, expli-
cou a professora.
No Cmei Dr. Francisco 
Lessa Júnior, o projeto é 
realizado todas as quartas-
feiras, atendendo todos os 
alunos, desde o berçário 
até o pré fase I.

participantes em aula. Por-
tadores de deficiência au-
ditiva devem ser acompa-
nhados por um intérprete 
de libras e portadores de 
comprometimento visual, 
motor e intelectual acom-
panhados por um cuida-
dor.
O Projeto Felicidança ofe-
rece também Oficina de 
Danças Folclóricas Regio-
nais Brasileiras, como a 
catira, o coco de roda e ca-
rimbo & síria, às quintas-
feiras, às 19 h no Centro 
Cultural. Não é necessária 
prévia inscrição e o aluno 
deve se apresentar trajado 
de acordo com a modali-
dade.
O Centro Cultural Toni-
nho Mendes fica à praça 
Coronel Vitoriano, nº 1, 
no Centro.
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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

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente 
sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais níti-
dos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos 
cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se as-
semelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com 
situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as 
forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libe-
ra benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

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

Livro D-24, FLS. nº 268, Termo nº 6804
Faço saber que pretendem se casar CESARE SERVIDIO e BENEDITA OS-
NETE DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo-SP, nascido em 27 de março de 1958, de profissão funcionário público es-
tadual, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua José Ferreira, 
nº 185, Parque Vera Cruz, nesta cidade, filho de FRANCESCO SERVIDIO, de 
83 anos, natural de Fagnano Castello - Itália, nascido na data de 24 de setembro 
de 1934, residente e domiciliado em São Paulo/SP e de JOSEPHINA MAGNO 
SERVIDIO, falecida em São Paulo/SP na data de 16 de janeiro de 2015. Ela é 
natural de Caraguatatuba-SP, nascida em 11 de dezembro de 1966, de profissão 
contabilista, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo en-
dereço do contraente, filha de JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, falecido em 
Tremembé/SP na data de 26 de julho de 2014 e de NATIVA ANTUNES DOS 
SANTOS, falecida em Taubaté/SP na data de 27 de janeiro de 1985. 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. 

Pinda participa dos
62º Jogos Regionais

A 62ª edição dos Jogos 
Regionais começa nesta 
quarta-feira (18) e Pin-
damonhangaba participa 
com uma delegação for-
mada por cerca de 400 
pessoas, entre atletas, téc-
nicos e equipe de apoio: 

Delegação de Pinda parti-
cipante dos Jogos no ano 
passado; medalhas foram 
entregues pelo Estado di-
retamente nas cidades, em 
dezembro.A delegação de 

segurança, serviços ge-
rais, cozinha, enfermeiro, 
fisioterapeuta, motoristas 
e professores. As compe-
tições terão como sede as 
cidades de Ilhabela e São 
Sebastião. A cerimônia de 
abertura está marcada para 

Pindamonhangaba ficará 
alojada em Ilhabela e as 
expectativas são boas para 
todas as 23 modalidades a 
serem disputadas. Na últi-
ma edição dos Jogos, rea-

as 19 horas, no dia 18, em 
Ilhabela. Pinda estréia na 
competição também no 
dia 18, nas modalidades de 
basquete masculino, capo-
eira, handebol masculino, 
malha, ciclismo e vôlei de 
praia.

lizada no ano passado em 
Caragua, Pinda conquis-
tou mais de 50 medalhas e 
8 troféus por equipes, ten-
do uma atuação considera-
da acima das expectativas.

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Engenheiro Civil 
Costureira(Galoneira/
Overloque) 
Servente de obra 
(PCD)  
Aux. Administrativo(P-
CD) de Almoxarife/Lo-
gistica.
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Futsal de Pinda é
campeão Metropolitano

da Série Ouro A2

Parque da Cidade abre 
concorrência pública para 

receber restaurante

Campanha Pinda
Acessível será lançada 

nesta hoje

Prefeitura de Pinda inaugura
Praça 7 de Setembro

Os atletas sub 18 do Se-
melp Pinda/CPP/AA Fer-
roviária sagraram-se cam-
peões do Metropolitano de 
Futsal Série Ouro A2, nes-
te fim de semana, contra o 
Barueri. A partida foi reali-
zada no Ginásio Presiden-
te Ciro II, em São Paulo. 
O jogo terminou empatado 
em 2 a 2 no tempo normal 
e, novamente empatado 

Em breve, o Parque da Ci-
dade terá um restaurante 
ou lanchonete, para maior 
conforto dos seus frequen-
tadores. A instalação será 
no imóvel de 300m² próxi-
mo ao portal de entrada e a 
licitação já está aberta, no 
site da Prefeitura. 
Os interessados terão dez 

De acordo com os termos 
do edital, até dois dias 
úteis antes da data fixada 
para a entrega das propos-
tas, qualquer interessado 
poderá solicitar esclareci-
mentos sobre essa licita-
ção pelo 3644-5600.
De acordo com o secre-
tário de Meio Ambiente, 

Pindamonhangaba cami-
nha para se tornar uma ci-
dade mais acessível. 
Hoje (18), às 19 horas, 
será realizada a cerimônia 
de lançamento da Campa-
nha Pinda Acessível, no 
Senac.
O programa é uma parce-
ria entre a Prefeitura de 

Pindamonhangaba agora 
tem um novo espaço para 
lazer das famílias. A Praça 
7 de Setembro foi inaugu-
rada no sábado (14), com 
um grande evento, tendo a 
participação de várias ins-
tituições da cidade.
A centenária Corporação 
Musical Euterpe, que par-
ticipou de inaugurações 
importantes na história de 
Pindamonhangaba, como a 
Praça Monsenhor Marcon-
des, marcou presença no 
evento, tocando os hinos 
nacional e de Pindamo-
nhangaba, além de realizar 
uma bela apresentação de 
músicas contemporâneas, 
abrilhantando a festa. Se 
apresentaram na ocasião o 
grupo de Escoteiros Levi, 
o grupo Dancing Soul, do 
projeto Raiane (bairro Ma-
ricá), a equipe de Ginástica 
Rítmica da Semelp (Secre-
taria Municipal de Espor-

em 1 a 1 na prorrogação. 
Por ter a melhor campanha 
até a final, Pinda foi a ven-
cedora da competição.
Pinda foi representada 
pelos seguintes atletas: 
Luan, Luiz Felipe, Brenno 
Gustavo, Mateus Augusto, 
João Vítor, Igor Vinícius, 
Luis Henrique, Renan, 
Luis Guilherme, Matheus, 
João Vítor Santos, Mateus 

anos para explorar o espa-
ço, com possibilidade de 
prorrogação de mais dez 
anos. 
Para participar da licita-
ção, o interessado deve en-
trar no site da Prefeitura, 
clicar em Licitações / Cha-
mamento, depois em Con-
sulta Licitações, escolher a 

Habitação e Regulariza-
ção Fundiária, Marcus 
Vinícius Faria Carvalho, 
que responde pelo Parque 
da Cidade, a idéia de criar 
um espaço para comercia-
lização de alimentação no 
parque surgiu para melhor 
ainda mais a infraestrutura 
oferecida para os cerca de 

Pindamonhangaba, a Bio-
Mob e o Senac. 
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Turismo da Prefeitura, a 
intenção é que os locais 
turísticos da cidade se ade-
quem para receber turistas 
com necessidades de aces-
sibilidade. 

tes e Lazer da Prefeitura), 
a Camerata Jovem do Pro-
jeto Jataí e o grupo Abadá 
Capoeira, encerrando a ce-
rimônia.
A praça teve suas obras 
iniciadas em janeiro deste 
ano e toda a sua área re-
cebeu piso intertravado, 
demarcação de estaciona-
mento e canteiros, plantio 
de árvores, além de ban-
cos, lixeiras e iluminação 
geral. Importante destacar 
que essa primeira fase foi 
viabilizada por meio de 
doação, de acordo com o 
Decreto 5.431 de 2017, 
que regulamenta as doa-
ções de serviços e obras 
da iniciativa privada para 
a Prefeitura.
A praça também recebeu 
gradil em seu entorno, por 
meio da parceria entre a 
Prefeitura e a MRS. O gra-
mado e os arbustos foram 
investimento da Prefeitu-

Felipe, João Pedro, João 
Paulo e Willian. Técnico 
Lucas Torão, auxiliar téc-
nico Adilson Caju, massa-
gista Silvio Luis Corrêa da 
Silva.
No total, participaram do 
campeonato 22 equipes 
de todo o estado. No se-
gundo semestre, esse time 
vai disputar o Campeonato 
Estadual série A1.

modalidade Concorrência, 
para ter acesso ao processo 
17554, modalidade 3/2018 
e baixar os anexos. A aber-
tura dos envelopes será no 
dia 27 de julho, às 14h30, 
e as propostas deverão ser 
apresentadas no mesmo 
dia 27, a partir das 14 ho-
ras.

30 mil visitantes/mês que 
o local recebe. 
Ele destacou que, a contar 
do dia 27 de julho, após 
todos os trâmites burocrá-
ticos necessários, a partir 
do ano que vem a insta-
lação do restaurante e/ou 
lanchonete já poderá ser 
concretizada.

Também está prevista uma 
capacitação para os fun-
cionários da Prefeitura que 
trabalham com acessibili-
dade, como lombofaixas e 
rampas, além de        adap-
tações dos prédios públi-
cos.
A unidade do Senac fica na 
rua Suíça, 1255, Santana.

ra, por meio do Departa-
mento de Meio Ambiente, 
além do recuo para ônibus.
Uma próxima fase da ur-
banização da área contem-
plará construção de duas 
fontes e uma concha acús-
tica. O galpão que existe 
no local será revitalizado 
por meio de verba do FID 
(Fundo de Investimento 
Difuso), o qual o municí-
pio foi contemplado na to-
talidade do recurso, sem a 
necessidade de contrapar-
tida da Prefeitura. 
De acordo com o prefeito 
Isael Domingues, outro 
prédio do local, mais pró-
ximo à rua Barão Homem 
de Mello, também será 
restaurado, por meio da 
Lei Rouanet e será sede 
da farmácia solidária. Es-
tão sendo feitos estudos, 
ainda, para a reurbaniza-
ção do viaduto João Ko-
zlowski

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM – 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0195/2018 – O Município de Potim-SP, tor-
na público a Dispensa de Licitação nº 0195/2018 para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR PERÍODO DE TRÊS 
MESES PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A 
ÁREA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM pelo valor to-
tal de R$ 410.910,00 (quatrocentos e dez mil e novecentos e dez reais) 
ao Fornecedor CARPER SERVIÇOS MÉDICOS E MEDICINA OCUPACIO-
NAL S/S LTDA. ME nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. – 
Potim-SP, 16 de julho de 2018 – Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 021/2018. Objeto: Contra-
tação de Empresa para Assessoria Técnica Jurídica e Pedagógica para 
Implementação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) na Rede Mu-
nicipal de Ensino do Município de Potim. Data da realização: 01/08/2018 
às 10h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura 
Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratui-
tamente no site: www.potim.sp.gov.br.
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TUFA é Campeão do
Campeonato de

futebol de Tremembé

Colônia de férias para
alunos e famílias

de Tremembé

Equipe do Samu treina 
com o Exército

Tarifa do transporte
público de Taubaté teve
reajuste neste domingo

Ônibus bem mais caros, poucos
horários e atrasos em Taubaté

Na manhã deste domingo 
(15) aconteceu a grande fi-
nal do Campeonato de Fu-
tebol de Tremembé, entre 
as equipes do Tufa e Len-
dários. O estádio do Clube 

De 16 a 20 de Julho, na 
Praça Monsenhor Manuel 
de Azeredo Brito, no Par-

Profissionais que inte-
gram a equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) partici-
pam nessa semana de um 
treinamento com milita-
res do Comando de Avia-
ção do Exército (Cavex) 
para o desenvolvimento 
de técnicas de embarque e 
desembarque de pacientes 
em aeronaves.
Entre os temas a serem 
abordados pelo treinamen-
to, teórico e prático, estão 
técnicas de evacuação ae-
romédica, procedimentos 
de segurança para pousos 
e decolagens, aproxima-
ção de aeronaves com 
rotor acionado, zonas de 
perigo e demais rotinas 

Quarenta centavos a mais 
por uma viagem de ônibus 
urbano em Taubaté e o que 
é pior: o serviço oferecido, 
cada vez mais precário. A 
ABC Transportes é a con-
cessionária dos serviços 
em Taubaté há mais de 40 
anos, e sai prefeito- en-
tra prefeito, a qualidade é 

A partir deste domingo, 
dia 15 de julho, o valor da 
tarifa do transporte públi-
co em Taubaté mudou para 
R$ 3,90 no pagamento em 
dinheiro e vale transporte, 
R$ 3,80 com o cartão rá-
pido e R$ 1,95 no cartão 
estudante. O valor foi de-
finido após cálculos rea-
lizados pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana, que 
levou em consideração 
insumos, principalmente 
combustível, e os reajus-
tes salariais de motoristas 
e cobradores. Mesmo re-
ajustada a tarifa do mu-
nicípio é menor que das 

Atlético Tremembé rece-
beu um grande número de 
torcedores para prestigiar 
a partida.
O jogo acabou em 0 a 0, 
levando a disputa para as 

que das Fontes e no Cen-
tro Educacional Antônio 
de Mattos Barros, no Jar-

operacionais.
Está prevista a participa-
ção de 144 profissionais do 
Samu entre enfermeiros, 
técnicos de enfermagem 
e condutores socorristas. 
O treinamento deve ocor-
rer nas próximas quarta e 
quinta-feiras, dias 18 e 19 
de julho.
Em documento encami-
nhado ao Exército, a coor-
denação do Samu destaca 
a ocorrência de acidentes 
com vítimas graves e dis-
tantes de bases descentra-
lizadas em decorrência do 
território de abrangência e 
da malha rodoviária fede-
ral e estadual.
Em junho deste ano, mili-
tares do Cavex iniciaram 

ruim. Atualmente, então, 
nem se fala: a Prefeitura 
mexe nas linhas, encurta 
o trajeto, modifica o itine-
rário, e isto sem levar em 
consideração a opinião 
dos usuários. 
Simone de Oliveira tem 
42 anos e é aposentada 
por causa de sua esclero-

cidades médias da região. 
Em São José dos Cam-
pos e Jacareí a tarifa é R$ 
4,10 (cartão e dinheiro), 
R$ 4,70 (vale-transporte) 
e R$ 2,05 (estudante). Já 
Caçapava o valor único é 
de R$ 4,10 e R$ 2,05 para 
estudante. Em Pindamo-
nhangaba é praticado o va-
lor único de R$ 3,90 e R$ 
1,95 para estudante.
Com o reajuste da tarifa 
pública muda também a 
tarifa técnica: R$ 4,40 (di-
nheiro e vale transporte); 
R$ 4,30 (cartão rápido) e 
R$ 2,20 (cartão estudan-
te), sendo que a diferença 

penalidades. 
No final deu Tufa campeão 
por 4 a 1.
PARABÉNS a todas às 
equipes que participaram 
deste campeonato.

dim Alberto Ronconi.  Das 
14:00 às 17:00 horas.  Tra-
ga sua família.

treinamentos no Samu 
para aprimoramento das 
atividades de atendimen-
to pré-hospitalar dentro 
do curso de Busca e Sal-
vamento da Aviação do 
Exército.
O Samu foi implantado em 
24 de novembro do ano 
passado, por meio do Ci-
samu, consórcio munici-
pal que hoje reúne oito ci-
dades e uma população de 
425.909 pessoas. Taubaté, 
Campos do Jordão, Tre-
membé, Santo Antonio do 
Pinhal, Lagoinha, Reden-
ção da Serra, Natividade 
da Serra e São Luiz do 
Paraitinga integram o con-
sórcio. O acionamento é 
por meio do telefone 192.

se multípla. Às vezes, fica 
horas no ponto e o ônibus 
não vem. Ela anda por vá-
rios bairros porque faz te-
rapia em lugares diversos 
e vive o drama diário do 
transporte ruim. Alice de 
Castro, de 18 anos, é es-
tagiária e estudante, usa 
as linhas Parque Ipanema 

entre a tarifa técnica e a 
tarifa pública é paga pela 
prefeitura por meio do 
subsídio R$ 0,50 e 0,25 
(estudante).
CARTÃO RÁPIDO – o 
cartão do transporte públi-
co pode ser adquirido na 
loja da empresa ABC de 
segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 18h, e aos 
sábados das 8h às 12h, ou 
no ponto de venda itine-
rante da Praça Dom Epa-
minondas, até o dia 31 de 
julho, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 9h às 19h, 
e aos sábados das 9h às 
14h.

e Jd. América, e só chega 
atrasada nos compromis-
sos porque os ônibus não 
respeitam horários. Fica 
mais de uma hora nos 
pontos e conta que nem 
os motoristas sabem o ho-
rário dos ônibus. Rosana 
Toledo, 39 anos, usava a 
linha da Vila São Geral-

do e descia no Torra-Tor-
ra para vir ao mercado. A 
linha era demorada e ago-
ra, ainda tem que descer 
na rodoviária, o que é um 
grande desconforto. “O 
que era ruim ficou pior, 
mais caro e trajeto mais 
curto”. E completa: nem a 
tal da integração, prometi-

da há cinco anos, não che-
ga. Falta de preocupação 
com o interesse público. 
O aumento na tarifa foi de 
11%, enquanto que a infla-
ção do período foi de 3%. 
A Prefeitura autorizou e 
justificou:subiram o preço 
dos combustíveis e o salá-
rio dos motoristas.


