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A GAzetA dos Municípios

Palestras estimulam posse 
responsável de animais

Dia das Crianças reúne 
Guarda Civil e Secretaria 

de Mobilidade Urbana

Rugby vai ganhar arena 
própria em Taubaté

Três Marias ganha novo 
posto de coleta de exames

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté inicia-
ram este mês uma série 
de palestras em escolas da 
rede municipal para divul-
gar a importância da posse 
responsável de cães e ga-
tos.
A ideia é conscientizar os 
estudantes e evitar os maus 
tratos e o abandono, esti-
mulando o cuidado com os 
animais de estimação no 
contexto residencial.

Em comemoração ao Dia 
das Crianças, 12 de outu-
bro, a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Tauba-
té, por meio do projeto 
Guardião Azul, e a área 
de educação no trânsito da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, estiveram reu-
nidos no estacionamento 
do supermercado Shibata 
para um evento educativo.
O Projeto Guardião Azul, 
desenvolvido pela GCM, 
tem parceria com as Se-

A Prefeitura de Taubaté 
tornou público o edital da 
tomada de preços nº 13/18, 
que trata da construção de 
uma arena de rugby para o 
município. 
A abertura das propostas 
está prevista para o dia 25 
de outubro, quinta-feira, 
às 14h30.
O projeto foi elaborado 
pela administração muni-
cipal e todo fornecimento 
de material e mão de obra 

Pacientes do Três Marias 
e de unidades de saúde re-
ferenciadas da região pas-
sam a contar esta semana 
com um novo posto de 
coleta de exames laborato-
riais. Até então a coleta e 
agendamento dos exames 
era realizada em um pos-
to provisório montado na 
UBS Mais Fazendinha.
O novo posto foi montado 
pela empresa Científica-
Lab na avenida Rodolfo 
Moreira de Almeida Ju-
nior, 1.067, Parque Três 
Marias. O funcionamento 

Entre os critérios de sele-
ção das escolas que rece-
berão as palestras estão as 
regiões com maiores in-
dicadores de abandono de 
animais. A meta é atingir 
20 escolas até o final de 
novembro.
As palestras desta semana 
estão previstas para ocor-
rer entre quarta-feira e 
sexta-feira, nos períodos 
da manhã e tarde.
Cronogramas de palestras:
Dia 17 de outubro – Emef 

cretarias de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social 
(programa Bolsa Família) 
e Educação, e atende prio-
ritariamente os benefici-
ários do programa Bolsa 
Família de Taubaté. Uma 
equipe forma os “peque-
nos guardiões”, com ofici-
nas realizadas nas escolas 
municipais de ensino in-
tegral, trabalhando temá-
ticas inclusivas e formati-
vas, com base para a vida 
em sociedade e exercício 

será de responsabilidade 
da vencedora do certame. 
O valor máximo do con-
trato é de R$ 621.162,67 e 
os recursos foram viabili-
zados por meio de emen-
das parlamentares.
A arena foi uma iniciativa 
da entidade responsável 
pelo Rugby Taubaté, que 
recebe apoio por meio da 
Lei de Incentivo Fiscal 
(LIF), e será construída 
dentro do Parque Munici-

é de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 16h. O horário 
da coleta é das 7h às 11h 
e a entrega de resultados 
acontece das 13h às 15h30. 
A capacidade é para 100 
atendimentos diários de 
pacientes das seguintes 
unidades: Parque Paduan, 
Santo Antônio, Bosque da 
Saúde, São João, São Car-
los e Três Marias II.
Desde o início deste ano 
já foram realizados pela 
empresa mais de 950 mil 
exames laboratoriais no 
município. Além do Três 

Professor Dr. Ramon de 
Oliveira Ortiz (estrada do 
Barreiro, 5.602), às 8h e 
15h
Dia 18 de outubro – Emef 
Professora Judith Campis-
ta Cesar (rua Paraná, 320, 
Vila São Geraldo), às 9h, 
10h, 14h e 15h
Dia 19 de outubro – Emef 
Professor Walter de Oli-
veira (rua Brasilina Mo-
reira dos Santos, 1.351, 
Sônia Maria), às 9h, 9h30, 
16h e 16h30

da cidadania.
As crianças que passa-
ram pelo local pude-
ram ter contato direto 
com a vestimenta e os                                       
equipamentos usados pe-
los guardas civis e saber 
um pouco do trabalho de-
les.
Já a Secretaria de Mobi-
lidade Urbana levou um 
minicircuito para propor-
cionar às crianças a convi-
vência e as regras no trân-
sito.

pal do Quiririm, na Aveni-
da Líbero Indiani.
A empresa vencedora da 
licitação terá cinco dias 
para iniciar as obras, a par-
tir da assinatura do contra-
to, e até cinco meses para 
concluí-la.
O edital da tomada de 
preços nº 13/18 está dis-
ponível no site da prefei-
tura: http://www.taubate.
sp.gov.br/licitacoes/toma-
da-de-preco/.

Marias, a empresa mantém 
um posto central na rua pa-
dre Diogo Antonio Feijó, 
220, Jardim das Nações. 
Outro posto está em fun-
cionamento na rua Fran-
cisco Escobar, 263, Parque 
Santo Antônio, para aten-
dimento dos pacientes do 
Mourisco e região.
Os procedimentos também 
são realizados em 18 uni-
dades de ESF (Estratégia 
de Saúde da Família), além 
dos Pamos Bonfim e Qui-
ririm, UBS+ Gurilândia e 
na Policlínica Infantil.



página 2 A GAzetA dos Municípios 18 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 18/10/2018
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.
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. 
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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

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.

Taubaté promove IX Conferência 
Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente

Com o tema “Proteção 
integral, diversidade e en-
frentamento das violên-
cias”, Taubaté promove 
nos dias 18 e 19 de ou-
tubro a IX Conferência 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
O evento acontecerá no 
auditório da escola Sedes.
Para participar é necessá-
rio se inscrever através do 
link: http://www.taubate.
sp.gov.br/cmdcataubate/.
O participante poderá es-
colher um dos cinco eixos 
temáticos :  Garantia dos 
Direitos e Políticas Pú-
blicas Integradas e de In-
clusão Social; Prevenção 
e Enfrentamento da Vio-
lência Contra Crianças e 
Adolescentes; Orçamento 
e Financiamento das Polí-
ticas para Crianças e Ado-
lescentes; Participação, 
Comunicação Social e 
Protagonismo de Crianças 
e Adolescentes; e Espaços 
de Gestão e Controle So-
cial das Políticas Públicas 
de Promoção, Proteção e 
Defesa dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes.
A conferência é um instru-
mento público de diálogo 
entre a sociedade civil e 
o governo municipal. O 
tema desse ano foi basea-
do no reconhecimento de 
que a concretização dos 
dispositivos previstos na 
Constituição Federal e no 
Estatuto da Criança e Ado-
lescente (ECA), apesar de 
diversos avanços, ainda é 
um desafio a ser enfrenta-
do. O objetivo do encon-
tro é apontar os desafios 
a serem enfrentados e de-
finir ações para garantir o 
pleno acesso das crianças 
e adolescentes às políti-
cas sociais, considerando 
as diversidades; formular 
propostas para o enfren-
tamento das diversas for-
mas de violência contra 
crianças e adolescentes; 
propor ações para a demo-
cratização, gestão, forta-
lecimento e participação 
de crianças e adolescentes 
nos espaços de delibera-
ção e controle social das 
políticas públicas; elabo-

rar ações para garantir a 
promoção da igualdade e 
valorização da diversida-
de na proteção integral de 
crianças e adolescentes e 
elaborar propostas para a 
ampliação do orçamento e 
aperfeiçoamento da gestão 
dos fundos para a criança e 
o adolescente.
Dúvidas devem ser envia-
das pelo e-mail cmdca@
taubate.sp.gov.br ou dire-
tamente na sede do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente de Taubaté, na praça 
Coronel Vitoriano, 1, Cen-
tro.
Serviço
IX Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente
Data: 18 e 19 de outubro – 
auditório do SEDES –  Av. 
Dr. Benedito Elías de Sou-
za, 705 – Jardim
Jaraguá
18 de outubro às 18h – 
abertura solene e encerra-
mento às 21h
19 de outubro – 8h (cre-
denciamento)

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

Livro D-25, FLS. nº 5, Termo nº 6879
Faço saber que pretendem se casar ALBERTO TINEU NETTO e JÉSSICA CHIARADIA FARIA FONSECA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé-SP, nascido em 12 de agosto de 1993, de profissão estudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Ismael Dias Silva, nº 634, Centro, Tremembé/SP, filho de ALBERTO TINEU JUNIOR, de 53 anos, natural de Tremembé/
SP, nascido na data de 24 de março de 1965 e de CLAUDINÉIA DE SOUZA FIGUEIREDO TINEU, de 51 anos, natural 
de Paraibuna/SP, nascida na data de 4 de março de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de Taubaté-SP, nascida em 10 de junho de 1996, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua Costa Cabral, nº 634, Centro, Tremembé/SP, filha de JOAQUIM CESAR DA FONSECA, natural de Ribeirão de São 
Joaquim/MG e de SEMIRAMIS CHIARADIA FARIA FONSECA, de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 9 
de julho de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 5, Termo nº 6878
Faço saber que pretendem se casar WILLIAM DOS SANTOS DOMINGUES e KATHLEEN APARECIDA DE ALMEIDA 
SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 25 de abril de 1997, de profissão servente de pedreiro, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Dez, nº 186, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de MARCOS DOMINGUES, 
falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 23 de setembro de 2014 e de NEUSA MARIA DOS SANTOS DOMINGUES, 
natural de Taubaté/SP, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Caçapava-SP, nascida em 14 de abril de 1998, 
de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VALDECIR 
DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Cajamar/SP e de ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA, de 41 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 28 de novembro de 1976, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 
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Grupos prioritários ainda 
podem se vacinar
contra a influenza

Problemas técnicos
atrasam início da Carreta 
da Mamografia em Pinda

EMEI Portal da
Mantiqueira tem inscrições 

abertas para vagas

Escola da Beleza oferece 20 
vagas para curso de

maquiagem social e artística

Reinvente leva diversão 
com oficinas de recreação

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que ainda 
existem disponíveis cer-
ca de 600 doses da vacina 
contra a influenza em 13 
unidades.
Apenas integrantes dos 
grupos prioritários têm di-
reito a receber as doses da 
vacina: trabalhadores  de 
saúde, idosos com 60 anos 
ou mais de idade, crianças 
(entre 6 meses e menores 
de 5 anos de idade), ges-
tantes e puérperas (mães 
que deram à luz recente-
mente), portadores de do-

A Carreta da Mamografia, 
que já está instalada no 
estacionamento da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
terá seu início adiado devi-
do a um problema técnico 
no mamógrafo, impedindo 
o funcionamento do apare-
lho.
A equipe técnica já abriu 
chamado de manutenção, 
solicitando urgência no 
reparo e, assim que for so-
lucionado, será iniciado o 
atendimento. A previsão 

A Secretaria de Educação 
continua a receber inscri-
ções para vagas de Educa-
ção Infantil, para crianças 
de 0 a 3 anos, para a EMEI 
Profa. Claudia Maria La-
binas Roncon Saud, no 

A XIII unidade da Escola 
do Trabalho, a Escola da 
Beleza, abre na próxima 
quinta-feira, dia 18 de ou-
tubro, as inscrições para 
20 vagas (10 no período da 
manhã e 10 no período da 
tarde) do curso de maquia-
gem social e artística.

As oficinas do Reinvente 
estão sendo grande suces-
so pela cidade. Os alunos 
de marcenaria com pallets, 
por exemplo, já estão pro-
duzindo as primeiras pe-
ças, assim como os alunos 
de padaria, maquiagem, 
dança de salão e outras 
modalidades. A oficina de 
recreação também está a 
todo vapor, com ativida-

enças crônicas e professo-
res.
Taubaté atingiu a meta 
de vacinação estabele-
cida pelo Ministério da 
Saúde na campanha des-
te ano, com 63.525 do-
ses                    aplicadas 
conforme a               última 
prévia divulgada em 2 de 
julho. Isto representa uma 
cobertura de 97,69%.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232. Confira abai-

do Estado – responsável 
pela carreta - é que até sex-
ta-feira o problema seja re-
solvido e que o atendimen-
to seja realizado a partir da 
semana que vem. A Secre-
taria de Saúde da Prefei-
tura está acompanhando 
de perto o andamento da 
manutenção. A população 
da cidade não sofrerá pre-
juízos, pois cada dia que 
o serviço ficar paralisado 
será acrescido ao final do 
prazo original, que seria 1 

bairro Portal da Manti-
queira.
Os interessados devem 
procurar a Secretaria de 
Educação, na Praça Oito 
de Maio, 17, no Centro, 
munidos de originais e có-

O horário de atendimento 
é das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30. A matrí-
cula é por ordem de chega-
da, devendo ser realizada 
pelo próprio candidato.
Para se inscrever é ne-
cessário ser maior de 18 
anos e apresentar os se-

des no Araretama.
Na última semana, alunos 
da Escola Municipal Prof. 
Elias Bargis Mathias re-
ceberam a atividade, com 
a animação de palhaço e 
cama elástica, comemo-
rando a Semana da Crian-
ça. A ação também será 
realizada na Escola Mu-
nicipal João Kolenda, no 
Bem Viver. O Reinvente é 

xo as unidades que ainda 
têm doses disponíveis.
Unidades de Saúde
Pamo Estiva
UBS Mais Fazendinha
ESF São Gonçalo
Pamo/ESF Parque Planal-
to
ESF Marlene Miranda
UBS Mais Gurilândia
ESF Piratininga
Pamo Cidade jardim
Pamo Chácaras reunidas
Pamo São Pedro
Pamo Bonfim
Pamo Três Marias II
Pamo Baronesa

de novembro. 
As pessoas que procura-
ram a carreta no dia 16 
foram cadastradas e se-
rão contatadas pela equi-
pe da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura, para serem 
atendidas durante o perío-
do que a carreta ficará na 
cidade.
Assim que o serviço for 
restabelecido, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
informará a imprensa e a 
população.

pias da Certidão de Nasci-
mento, CPF e Cartão Sim 
da criança e RG e com-
provante de residência do 
pai e/ou responsável (este 
deve estar no nome do pai 
e/ou responsável).

guintes documentos (có-
pia e original): RG, CPF,                          
comprovante de endere-
ço e título de eleitor de 
Taubaté.
As aulas têm início no dia 
22 de outubro e a unidade 
fica na rua Armando Salles 
de Oliveira, 284, Centro.

elaborado e mantido pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba, e pode beneficiar 
mais de 10 mil pessoas em 
toda a cidade. Seu intuito 
é estimular a criatividade e 
contribuir para o aumento 
da autoestima dos partici-
pantes, além de ser uma 
capacitação para a geração 
de renda.



Saúde Mental recebe
capacitação sobre política

pública de drogas em Taubate

Cras São Gonçalo faz festa de 
Dias das Crianças para mais de 

100 usuários em Taubaté

Grupo Quatrium se
apresenta no Museu

de Pindamonhangaba

Prefeitura de Taubaté divulga lista
semanal de espera na Educação Infantil

Profissionais das equipes 
de saúde mental de Tauba-
té participaram esta se-
mana de uma capacitação 
sobre política pública de 
drogas e redução de danos.
A capacitação teve 24 ho-
ras de duração, distribu-
ída em três dias e foi mi-
nistrada para 30 pessoas 
pela organização Centro 
de Convivência É de Lei. 
Esta organização da socie-
dade civil sem fins lucra-
tivos atua desde 1998 na 
promoção da redução de 
danos sociais e à saúde as-
sociados ao uso de drogas.
A redução de danos carac-
teriza-se como uma abor-
dagem ao fenômeno das 
drogas que visa minimizar 
danos sociais e à saúde as-
sociados ao uso de subs-
tâncias psicoativas.
O fortalecimento da rede 
de proteção psicosso-
cial é fundamental para o 
acolhimento e tratamento 

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
do bairro São Gonçalo, 
em Taubaté, promoveu 
na última quarta-feira, 10 
de outubro, uma festa em 
comemoração ao Dia das 
Crianças para 134 usuários 
atendidos, entre crianças, 
adolescentes e adultos.
As atividades foram volta-
das para: oficina de pipas, 
teatro, pintura no rosto, 

Nem mesmo a chuva da 
tarde de sábado (13), afas-
tou os amantes de música 
da apresentação do grupo 
Quatrium, no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na.
A apresentação que come-
çou com um pout-pourri 
das músicas: Smooth Cri-
minal, Beat It e Billie Jean 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté passa a pu-
blicar, semanalmente, às 
segundas-feiras, o conso-
lidado da lista de espera 
da Educação Infantil. A 
publicação faz parte das 
ações para tornar a lista de 
espera mais transparente.
O consolidado é o resumo 
quantitativo do número de 
crianças que esperam por 

da dependência química. 
Taubaté possui o Centro 
de Atenção Psicossocial 
– Álcool e outras Drogas 
(Caps AD), voltado ao 
público adulto e o Caps I, 
destinado ao público in-
fantojuvenil, além do Caps 
II, que atende portadores 
de transtornos mentais.
As unidades oferecem 
atendimento aos indiví-
duos com dependência 
química,realizando acom-
panhamento clínico e rein-
serção social, pelo acesso 
ao trabalho, exercício dos 
direitos civis e fortaleci-
mento dos laços familiares 
e comunitários. 
O Caps AD realizou 
14.695 atendimentos 
entre janeiro e agosto                                      
deste ano. 
Já o Caps I foi responsável 
por 10.337 atendimentos 
no mesmo período. 
No Caps II ocorreram 
24.314 atendimentos.

distribuição de gulosei-
mas, bolo, pipoca e sandu-
íches.
O Cras é um equipamento 
social que busca trabalhar 
a família para promoção e 
garantia de sua cidadania. 
É um espaço destinado à 
assistência, orientação e 
acompanhamento às famí-
lias carentes e desenvolve 
serviços socioeducati-
vos. Tem a finalidade de 

de Michael Jackson, teve 
também músicas contem-
porâneas do atual cenário 
internacional. 
Além do tema da                               
consagrada franquia                    
da Disney, Piratas do Ca-
ribe.
Originário de São Bento 
do Sapucaí, o grupo “Qua-
trium” advém de uma or-
questra de violões. Em 

vaga na Educação Infantil 
nas etapas Berçário I, Ber-
çário II e Maternal I. Neste 
resumo semanal não apa-
recerão os nomes dos res-
ponsáveis pelas crianças 
nem das escolas, apenas os 
números gerais de espera.
A lista com os nomes dos 
responsáveis e a ordem 
que a criança está na espe-
ra pela vaga da Educação 

Taubaté também conta 
com o suporte do Con-
sultório na Rua. A equipe 
é formada por cinco pro-
fissionais e presta atenção 
integral à saúde da popu-
lação em situação de rua, 
considerando suas dife-
rentes necessidades, traba-
lhando junto aos usuários 
de álcool, crack e outras 
drogas com a estraté-
gia de redução de danos. 
O trabalho consiste em 
abordagem de pessoas em 
situação de rua para ofer-
tar cuidados de saúde, de 
acordo com a necessidade 
de cada usuário.
Outro serviço disponível 
é o Fone fonevida (0800 
780 1122). O atendimen-
to telefônico gratuito 24 
horas faz o acolhimento 
de pessoas com proble-
mas decorrentes do uso 
de álcool, crack e outras 
drogas, além da escuta 
qualificada para casos de 

proteger a população em 
situação de vulnerabilida-
de social, fortalecendo as 
relações e os laços fami-
liares para o convívio em 
comunidade. O Cras São 
Gonçalo está localizado à 
rua Camilo Gomes Quin-
tanilha, nº 60. O horário 
de funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Informações pelo 
telefone 3631-1494.

2014, foram campeões do 
Mapa Cultural do Estado 
de São Paulo.
O desempenho do Qua-
trium no museu durou cer-
ca de uma hora e houve a 
interação com o público. 
Estas atividades são im-
portantes para a cidade, 
pois possibilitam que a 
população tenha acesso à 
cultura gratuitamente.

Infantil continua a ser atu-
alizada uma vez por mês. 
A relação de outubro está 
prevista para ser publicada 
na próxima segunda-fei-
ra, dia 15. Os esforços da 
Secretaria de Educação 
de Taubaté para atender 
a demanda por vagas em 
Educação Infantil resultou 
na convocação de mais de 
4.000 crianças em  2018.
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Aviso de Alteração de Data de Abertura - A Prefeitura Municipal de Potim 
informa a alteração de data de abertura do Pregão Nº 041/2018, cujo objeto 
é: Aquisição de Van com Acessibilidade. Fica alterada a data de Abertura 
da sessão para 30 de outubro de 2018. Horário e local permanecem inalte-
rados. Potim, 17 de outubro de 2018. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Alteração de Data de Abertura - A Prefeitura Municipal de Potim 
informa a alteração de data de abertura do Pregão Nº 042/2018, cujo objeto 
é: Aquisição de Bens e Materiais Permanentes para a Divisão da Saúde. 
Fica alterada a data de Abertura da sessão para 30 de outubro de 2018. 
Horário e local permanecem inalterados. Potim, 17 de outubro de 2018. 
André L. S. Oliveira – Pregoeiro.


