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A GAzetA dos Municípios

Taubaté chega ao verão 
com redução de
casos de dengue

Taubaté conquista
bicampeonato na Copa 

Paulista de Futsal

Vôlei sub-15 EAFI/Taubaté 
conquista título do

campeonato paulista

Programa Bolsa Família 
capacita 270 servidores 

em Taubaté

Balanço da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
mostra que o envolvimen-
to da população nas ações 
de prevenção ao mosquito 
Aedes aegypti foi impor-
tante para manter um nú-
mero reduzido de casos 
de dengue desde o início 
deste ano até o período 
de transição da primavera 
para o verão. Entre janei-
ro e o dia 10 de dezembro 
foram registrados 57 casos 
da doença no município 
contra 68 casos no mesmo 
período do ano passado.
Apesar disto, o alerta per-
manece e a conscientiza-
ção deve ser reforçada. O 
verão começa a partir das 
19h23 da próxima sexta-
feira, dia 21 de dezembro. 
Até agora o município 
tem 8 casos confirmados 
de chikungunya contra 6 
casos em 2017. São 3 ca-
sos de febre amarela nes-
te período contra nenhum 
caso no ano passado.Tanto 
em 2018 quanto em 2017 
não há registro de casos de 
zika.
O verão é a estação con-

O Taubaté Futsal garantiu 
no último sábado, dia 15 
de dezembro, o bicam-
peonato na Copa Paulis-
ta após empatar em 2 a 2 
com o Barueri no ginásio 
José Correa, na Grande 
São Paulo. No primeiro 
jogo da final, realizado 
na Vila Aparecida semana 
passada, os donos da casa 
venceram por 5 a 1. No 
primeiro tempo, aos sete 

Diante de sua torcida, os 
meninos do vôlei sub-15 
conquistaram no último 
sábado, dia 15 de dezem-
bro, o título inédito do 
Campeonato Paulista.
Os atletas da Escola de 
Atletas e Formação Inte-
gral (Eafi) fizeram uma 
excelente primeira partida 
do dia 12 de dezembro e 

Teve início nesta segun-
da-feira, 17 de dezembro, 
uma capacitação do pro-
grama Bolsa Família para 
270 servidores das áreas 
de Inclusão Social, Saúde 
e Educação da Prefeitura 
de Taubaté. O encontro 
acontecerá também nos 
dias 18 e 19 de dezembro, 
das 8h às 16h, no hotel San 

siderada mais crítica para 
a proliferação de focos 
do mosquito, responsável 
pela transmissão destas 
doenças.
O CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) de 
Taubaté orienta a popu-
lação que for viajar para 
as festas de Natal e Ano 
Novo e para a temporada 
de férias a adotar alguns 
cuidados que farão a dife-
rença no combate ao mos-
quito.
Antes de deixar seu imó-
vel para seguir viagem, o 
morador deve verificar se 
não está abandonando re-
cipientes que possam acu-
mular água e servir como 
criadouro para as larvas do 
mosquito.
É recomendado prestar 
atenção em espaços que 
nem sempre são lembra-
dos, como bromélias, ocos 
de árvores, ralos e coleto-
res de água da geladeira 
ou do ar condicionado. As 
calhas devem estar limpas. 
Entulho, pneus, garrafas e 
demais objetos do quintal 
devem ser guardados em 

minutos de partida, o ala 
Betinho, de pênalti, abriu 
o placar para a equipe do 
Vale do Paraíba. O Barueri 
respondeu com Leandro e 
deixou tudo igual. Ainda 
na etapa inicial, Fernandi-
nho colocou os donos da 
casa à frente após arbitra-
gem assinalar pênalti.
Na etapa complementar, o 
Taubaté entrou mais ofen-
sivo e chegou ao gol do 

repetiram o placar do úl-
timo jogo, derrotando a 
equipe de Mauá por 3 a 0 
(parciais de 25×21, 27×25 
e 25×16).
O time, do técnico Alexan-
dre Barbosa, é formado 
por alunos do Eafi, progra-
ma da Secretaria de Edu-
cação em parceria com a 
Secretaria de Esportes e 

Michel, na avenida Jusce-
lino Kubitschek de Olivei-
ra, 475, Centro.
O Bolsa Família é um pro-
grama de transferência de 
renda do governo federal. 
A permanência está condi-
cionada a alguns compro-
missos, entre eles manter 
o cadastro atualizado, pas-
sar duas vezes ao ano por 

locais fechados. Também 
é bom fechar a tampa dos 
vasos sanitários e verificar 
se a caixa d´água está tam-
pada. Piscinas precisam 
ser tratadas com cloro e 
tampadas.
No caso de quem for alu-
gar uma casa para a tem-
porada, é importante uma 
vistoria cuidadosa no 
imóvel logo ao chegar. A 
checagem inclui vasos, 
baldes, piscinas, vasos sa-
nitários, tanques, garrafas 
e qualquer objeto que pos-
sa juntar água.
A prefeitura reforça a ne-
cessidade de conscientiza-
ção da população, já que 
cabe às famílias o combate 
aos criadouros. O arrastão 
Xô Mosquito começou 
esta semana no Jardim 
Continental I, II e III. O 
pente fino para o recolhi-
mento de materiais inser-
víveis e recicláveis segue 
diariamente, das 8h30 às 
17h, até sexta-feira.
Mais informações e orien-
tações podem ser obti-
das no CAS pelo telefone 
3635-4091.

empate com o pivô Fabi-
nho. Precisando do resul-
tado positivo para levar o 
duelo para a prorrogação, 
o Barueri utilizou golei-
ro linha, porém não con-
seguiu balançar as redes 
novamente. Com o apito 
final, os taubateanos con-
quistaram o título. O go-
leiro pezão foi eleito o me-
lhor atleta da posição na 
Copa Paulista.

Lazer. 
Os treinamentos aconte-
cem nas instalações da 
escola do Sedes e atende 
cerca de 300 crianças ma-
triculadas na Rede Munici-
pal de Ensino, tendo como 
objetivo proporcionar o 
desenvolvimento integral 
dos alunos enquanto cida-
dãos e atletas.

atendimento nas unidades 
básicas de saúde para a pe-
sagem (crianças de 0 a 7 
anos também devem estar 
com a caderneta de vaci-
nação em dia e mulheres 
de 14 a 44 anos, caso grá-
vidas, devem estar com o 
pré-natal em dia) e garan-
tir frequência escolar su-
perior a 85% do ano letivo.
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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

As unhas podem informar mais sobre a nossa saúde do que imaginamos. 
Análise da cor, do formato, da textura, do aspecto e da composição pode 
auxiliar no diagnóstico de diversos males que vai de uma simples carên-
cia alimentar até doenças como o câncer. Esse exame se baseia numa 
milenar prática terapêutica chinesa que faz diagnóstico através de um es-
tudo geral de fisiognomonia corporal e suas extremidades. A unha é um 
exemplo de extremidade que precisa ser protegida e bem cuidada para 
poder evidenciar a saúde de quem a possui. Na unha é analisada toda 
deformação, mancha, depressão, sinais, pontos coloridos e mudanças de 
aspecto que revelam sintomas e doenças diversas que podem ainda não 
ter se manifestado. Esse tipo de exame permite a realização de um traba-
lho da Medicina Preventiva e faz parte de um método mais abrangente da 
Medicina Chinesa, devido a uma eficaz rapidez. A análise da unha revela 
aspectos muito pessoais de cada paciente. Ao contrário do que imagina a 
maioria as pessoas, a unha está sempre mudando de aspecto. O problema 
é que são poucas as pessoas que tem o hábito de observar os detalhes de 
seu próprio corpo. Se elas se preocupassem mais com as nuances, nota-
riam as pequenas alterações no organismo. Uma vez registrada a mudança 
o terapeuta possui um método bastante preciso. O exame das unhas não 
tem mistério, o fundamental é saber o significado exato de cada aspecto 
delas. Saber observar é o grande aprendizado. A unha nunca recebe aten-
ção como método de diagnóstico pela Medicina Alopata, entretanto, ela 
pode revelar segredos do corpo em suas mãos. Unhas aparadas, a fim de 
se preservar contra qualquer sintoma interno.

Humor

Dois fazendeiros, um brasileiro e um argentino, se encontram e começa-
ram a jogar conversa fora. O argentino pergunta ao brasileiro:
- Qual é o tamanho da sua fazenda?
E o brasileiro responde:
- Para o tamanho do Brasil é uma fazenda mais ou menos boa, tenho mil 
hectares de terra. E a sua?
E o argentino, com ar de superioridade, responde:
- Olha! Eu saio da sede pela manhã com a minha caminhonete Peugeot ar-
gentina e na hora do almoço eu ainda não cheguei na metade da fazenda.
Imediatamente, o brasileiro interrompe:
- Cara! Eu também já tive uma caminhonete Peugeot feita na Argentina e 
é mesmo uma porcaria.
***
Um menino de doze anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que 
tinha uns 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível ne-
nhum relacionamento entre os dois. Triste, o menino quis saber o porquê 
e ela lhe disse: 
- Eu não gosto de crianças!
E ele imediatamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro 
se antecipa e diz:
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados cons-
truíram a Arca de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do 
Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que 
tinha puxado a fiação?

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as 
provas do caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já 
conhece o que seja tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de 
relações que lhe prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma 
com modificações que lhe criem exagerada dependências. Cultive forta-
leza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça todo bem 
que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é obvio ou que já sabe tudo, porque 
os planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais 
simples é sempre a mais difícil de fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.
Bom em tudo, bom em nada.
Quem pensa pouco erra muito.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

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

Livro D-25, FLS. nº 25, Termo nº 6918
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FERNANDO DOS REIS e BEATRIZ BITTIOLI RODRI-
GUES GOMES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Caçapava-SP, nascido em 30 de abril de 1987, de 
profissão auxiliar logistico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Agostinho 
Manfredini, nº 1071, Vila Nova, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO DOS 
REIS, falecido em em Caçapava/SP na data de 2 de julho de 2006 e de SUELI APARECIDA DE 
SOUSA REIS, de 66 anos, natural de Piquete/SP, nascida na data de 17 de janeiro de 1952, residente 
e domiciliada em Caçavapa/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 5 de janeiro de 1988, de pro-
fissão contadora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de MAURO RODRIGUES GOMES, de 54 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 14 
de novembro de 1964 e de DENISE BITTIOLI RODRIGUES GOMES, de 54 anos, natural de São 
Paulo/SP, nascida na data de 16 de dezembro de 1964, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/
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 26, Termo nº 6920
Faço saber que pretendem se casar RICARDO FRANCISCO GARCEZ CERRALVO e CARLA 
CRISTINA CUSCIANNA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 5 de dezem-
bro de 1978, de profissão técnico de informática, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua das Sibipirunas, nº 190, Condomínio Vale do Sol, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
JOÃO PEREIRA CERRALVO e de WANDA GARCEZ CERRALVO. Ela é natural de São Paulo
-SP, nascida em 20 de dezembro de 1978, de profissão empresária, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Conselheiro Brotero, nº 1579, apto. 113, São Paulo/SP, CEP 01232-010, filha 
de NUNCIO GILBERTO CUSCIANNA e de ANITA NOGUEIRA CUSCIANNA. Se alguem sou-
ber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartó-
rio e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 25, Termo nº 6919
Faço saber que pretendem se casar HIGOR OLIVEIRA DA CRUZ e BRUNA FERNANDA TENO-
RIO MONTEIRO LEMOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 11 de março 
de 1993, de profissão eletricista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Anibal Or-
tiz Patto, nº 440, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de TARCISIO DA CRUZ 
FILHO, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 23 de julho de 1970 e de ANDREIA 
APARECIDA OLIVEIRA DA CRUZ, de 45 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 4 de 
janeiro de 1973, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, 
nascida em 15 de fevereiro de 1994, de profissão assistente administrativo, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Praça Padre Luiz Balmes, nº 66, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, 
filha de JOSÉ LEMOS, de 74 anos, natural de Caxias do Sul/RS, nascido na data de 1 de junho de 
1944, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de CELIA TENORIO MONTEIRO, falecida em 
Taubaté/SP na data de 25 de junho de 2004. 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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Taubaté promove blitz 
educativa na avenida Itália

Obras de requalificação
do centro são

suspensas em Taubaté

Emoção marca Formatura de 
1800 alunos da Rede Municipal 

de Ensino em Pindamonhangaba

Fundo social abre inscrições 
para Curso gratuito
de Elétricaeletrônica

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana de Taubaté, em 
parceria com o Detran e a 
Polícia Militar,  promovem 
na próxima quinta-feira, 
dia 20 de dezembro, a par-
tir das 20h, a blitz “Edu-
cação na Via” na avenida 
Itália. O objetivo da ação é 
conscientizar os conduto-
res sobre práticas seguras 

As obras de requalificação 
do centro de Taubaté serão 
suspensas a partir de quin-
ta-feira, 20 de dezembro. 
A previsão é de que os ser-
viços sejam retomados no 
dia 3 de janeiro.
Com início em agosto de 
2017, as obras incluem re-
vitalização de calçadas, re-
capeamento, novas guias e 
sarjetas, piso tátil de alerta 
e rebaixamento de guias 
para acessibilidade. As 
vias também receberam 
novo recapeamento do 
pavimento e sinalização 

A Praça do Quartel rece-
beu, na sexta-feira (14), a 
formatura de 1800 alunos 
dos quintos anos da Rede 
Municipal de Ensino. O 
evento foi realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, com apoio do 
Fundo Social de Solida-
riedade, e reuniu alunos, 
pais, professores e auto-
ridades municipais para a 
cerimônia, que foi marca-
da pela emoção.
A tarde começou com o 
show do Balão Mágico, 
trazendo no palco Simony, 
Mike e Tob, e os maio-
res sucessos dessa turma 
que marcou a infância de 
muitos dos presentes, aci-
ma dos 35 anos, mas que 
agitou também a criançada 
com sucessos como “Su-
perfantástico”, conhecido 
por todas as gerações.
Na sequência do show, foi 
feita a cerimônia simbóli-
ca de formatura. Todas as 
crianças receberam cami-
setas do evento, algumas 
turmas aproveitaram para 
assinar e deixar mensa-
gens para os amigos nas 
camisetas e, com certeza, 
guardarão para sempre 
este dia na memória, afi-
nal, a formatura marcou a 
despedida das crianças da 
Rede Municipal de Ensi-
no, e agora algumas irão 
para a Rede Estadual e ou-
tras para a particular.
Todas as crianças, organi-
zadas por escolas, foram 

O Fundo Social de Soli-
dariedade abre inscrições 
para o curso gratuito de 
Elétrica-Eletrônica, nesta 
terça-feira (18). As inscri-
ções devem ser feitas na 
sede do Fundo Social, das 
8h às 12h e das 13h30 às 
17h, até o término das va-
gas.
O Fundo Social de Solida-
riedade fica na rua Deputa-
do Claro César, 53, centro.

de trânsito por ocasião das 
festas de final de ano. Se-
rão distribuídos panfletos 
e adesivos que orientam 
sobre as regras de trânsito, 
e também serão aplicados 
testes de etilômetro. Os 
condutores não serão mul-
tados e sim, orientados 
quanto às leis e compor-
tamento adequados para 

viária. Já foram revitaliza-
das as ruas: ruas Jacques 
Felix, Mariano Moreira, 
rua Bispo Rodovalho e 
rua Chiquinha de Matos, 
rua Conselheiro Moreira 
de Barros e rua Carneiro 
de Souza, rua XV de no-
vembro e rua Anízio Ortiz 
Monteiro.  Atualmente o 
canteiro de obras está na 
rua Francisco de Barros e 
seguirá para rua Quatro de 
Março, travessa Coronel 
Jordão, rua Dr. Jorge Win-
ther e travessa Vera Cruz.
A previsão de término das 

chamadas ao palco e tira-
ram uma foto com as au-
toridades presentes. Em 
seguida, foram levadas à 
tenda dos fotógrafos, onde 
puderam fazer sua foto in-
dividual, que ficará como 
lembrança oficial desta 
data.
O evento contou, ainda, 
com a participação dos 
alunos oradores, Matheus 
Florindo Ferreira e Camila 
Vitória da Silva, da Escola 
Municipal Arthur de An-
drade. A professora Ro-
sângela Moraes Pinto, da 
Escola Municipal Profes-
sora Julieta Reale Vieira, 
falou em nome de todos 
os professores. Alunos e 
professora receberam ho-
menagens. Abrilhantando 
ainda mais o evento, as 
crianças do Projeto Mu-
sicando na Escola prepa-
raram uma apresentação 
especial com canções na-
talinas e uma composição 
de um dos pais, refletindo 
sobre a temática da for-
matura. O projeto é resul-
tado da parceria entre a 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura e a Corporação 
Musical Euterpe, teve iní-
cio neste ano e é realizado 
com os alunos da Escola 
Municipal Professor Au-
gusto César Ribeiro. Novo 
ciclo – De acordo com a 
dirigente regional de en-
sino, Gicele de Paiva Gíu-
dice, os alunos serão bem-
vindos na Rede Estadual, 

Serão formadas duas tur-
mas de 15 alunos cada, 
com aulas às terças e quin-
tas, à tarde (13h30 às 17h) 
e noite (18h às 22h). O 
curso terá dois meses de 
duração e as aulas come-
çarão no dia 8 de janeiro 
de 2019, no pólo de cursos 
do Fundo Social, que fica 
na rua Albuquerque Lins, 
junto ao prédio do PAT.
Mais informações poderão 

um trânsito mais humano 
e seguro. O programa per-
manente de Educação para 
o trânsito da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, além 
de ações educativas nas 
escolas, também tem como 
objetivo a redução dos ín-
dices de acidentes a partir 
da educação de condutores 
adultos.

obras dessa primeira etapa 
é para maio de 2019. Ou-
tras vias ainda devem ser 
contempladas com melho-
rias.
As obras fazem parte do 
Programa Pró-Transporte, 
financiado 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 in-
vestimento total é de R$ 
5.188.786,64, com o des-
conto de 2% oferecido 
pela empresa.

onde serão acolhidos e po-
derão dar continuidade aos 
seus estudos com a mesma 
qualidade oferecida pela 
rede municipal.
Para o secretário de Educa-
ção da Prefeitura, prof. Jú-
lio Valle, esse momento da 
formatura é muito impor-
tante para os estudantes, 
pois marca o encerramento 
de um ciclo muito especial 
para o desenvolvimento 
das crianças. “Essa forma-
tura vem para reconhecer o 
mérito de nossas crianças, 
homenageá-las com uma 
cerimônia própria e cele-
brar essa conquista, que é 
a nova fase que vem pela 
frente”, destacou.
O prefeito Isael Domin-
gues recebeu todos os 
formandos, um a um, e 
conversou com crianças e 
professores. “Essa é uma 
primeira experiência, vol-
tada para homenagear as 
crianças, pais e professo-
res, por todo o esforço em 
conjunto para que os alu-
nos chegassem a essa eta-
pa tão importante de seu 
desenvolvimento como 
cidadãos. Pretendemos 
realizar sempre essa for-
matura, claro que vamos 
aperfeiçoar a cada ano, 
mas a ideia é que este mo-
mento não passe em bran-
co na vida dos estudantes. 
Afinal, a educação faz a 
diferença pra quem em o 
mundo inteiro pela frente”, 
concluiu.

ser obtidas pelo telefone 
3643-2223 ou pessoal-
mente no Fundo Social de 
Solidariedade.
Para a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Domingues, iniciativas 
como essa visam oferecer 
uma opção de capacitação 
para a população, para que 
possam ser inseridas no 
mercado de trabalho.
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Taubaté é sede da 50ª 
Copa São Paulo

de Futebol Júnior

Arrastão contra o Aedes
aegypti recolhe 7 toneladas

de materiais em Taubaté

Taubaté reduz indicadores 
de criminalidade

Secretaria de Educação promove
Fórum sobre o Plano Municipal

de Educação em Taubaté

Taubaté recebe em janeiro 
de 2019 a 50ª edição da 
Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior.
Ao todo, 128 clubes vão 
disputar a Copinha. 
O maior torneio de base 
do futebol brasilei-
ro                           está divi-
dido em 32                chaves, 
sendo três na capital e 29 
no interior paulista.
Os meninos do Esporte 
Clube Taubaté estão no 
grupo 27 e vão disputar 
partidas na primeira fase 
com as equipes do Tuba-

O arrastão contra o mos-
quito Aedes aegypti reali-
zado esta semana no bair-
ro São Gonçalo terminou 
na tarde desta sexta-feira, 
dia 14 de dezembro, com 
1.704 residências vistoria-
das e 7,1 toneladas de ma-
teriais recolhidos.
A operação é realizada pe-
las secretarias de Saúde 
e de Serviços Públicos e 
segue na próxima semana 
para o Jardim Continental 

Balanço divulgado pela 
Secretaria de Segurança 
de Taubaté em 2018 indi-
ca redução na quantidade 
de crimes violentos e de 
crimes ao patrimônio des-
de 2013, com indicadores 
que superam 60%. O perí-
odo de comparação vai de 
janeiro a outubro dos res-
pectivos anos e os dados 
foram tabulados junto às 
estatísticas do governo do 
Estado.
Entre janeiro e outubro 
deste ano, foram registra-
das pelo Centro de Ope-
rações Integradas (COI) 
de Taubaté mais de 2.600 
intervenções através da 
Guarda Civil Municipal, 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Polícia Militar. 
As intervenções resulta-
ram em 136 prisões pelo 
crimes de tráfico de dro-

Na próxima terça-feira, dia 
18 de dezembro, a Secreta-
ria de Educação de Tauba-
té promove o Fórum para 
discutir o Plano Municipal 
de Educação (PME). No 
evento, serão expostas as 
metas, as conquistas e os 
desafios apresentados pe-
los níveis de ensino dispo-
níveis em Taubaté.
Instituído pela Lei Com-
plementar nº 392, de 15 

rão (SC), Vasco da Gama 
(RJ) e Carajás (PA). O 
Burrinho faz sua estreia 
às 13h45 do dia 4 de ja-
neiro no estádio Joaquim 
de Morais Filho contra o 
Tubarão.
A Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior é uma organiza-
ção da Federação Paulista 
de Futebol e Prefeitura de 
Taubaté, com apoio do Es-
porte Clube Taubaté.
Confira abaixo a tabela de 
jogos da primeira fase.
GRUPO 27 – Taubaté
04-jan-19 – sex – 13h45 – 

I, II e III. 
As visitas acontecem de 
segunda a sexta-feira das 
8h30 às 17h.
O objetivo do arrastão é 
recolher materiais inutili-
zados ou recicláveis que 
possam se tornar abrigos 
para focos do mosquito 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
A população deve colabo-
rar e permitir a entrada dos 

gas, roubo, furto, recepta-
ção.
O emprego do sistema de 
monitoramento por câme-
ras apresenta reflexos di-
retos na redução dos indi-
cadores da criminalidade, 
assim como o suporte ao 
patrulhamento ostensivo 
em regiões mais sensíveis 
por meio da Atividade De-
legada.
No caso de homicídios 
dolosos (com intenção de 
matar), por exemplo, o in-
dicador de 2018 para cada 
grupo de 100.000 habi-
tantes está em 9,93, o que 
é considerado dentro de 
parâmetros toleráveis por 
parte da Organização das 
Nações Unidas (ONU).
Confira abaixo o compa-
rativo dos indicadores da 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública.

de julho de 2016, o Plano 
Municipal de Educação 
é de todos que moram na 
cidade e deve atender as 
necessidades educacionais 
do cidadão, por isso abran-
ge muito mais do que a 
Rede de Ensino ofertada 
diretamente pela prefeitu-
ra.
O PME deve ser articulado 
aos demais instrumentos 
de planejamento do muni-

EC TAUBATÉ – SP x CA 
TUBARÃO – SC
04-jan-19 – sex – 16h – 
CR VASCO DA GAMA – 
RJ x CARAJÁS EC – PA
07-jan-19 – seg – 13h30 – 
EC TAUBATÉ – SP x CA-
RAJÁS EC – PA
07-jan-19 – seg – 15h30 – 
CA TUBARÃO – SC x CR 
VASCO DA GAMA – RJ
09-jan-19 – qua – 13h45 – 
EC TAUBATÉ – SP x CR 
VASCO DA GAMA – RJ
09-jan-19 – qua – 16h – 
CARAJÁS EC – PA x CA 
TUBARÃO – SC

agentes para o recolhimen-
to do material. Os servido-
res estarão uniformizados 
e com crachás.
Os primeiros bairros do 
arrastão integram a área 
10 do município, que apre-
sentou os maiores indica-
dores na Análise de Den-
sidade Larvária (ADL) 
de primavera, com Índice 
Breteau de 8,96. Outros 
bairros serão alvo da ope-
ração no próximo ano.

Mortes (vítimas de homi-
cídios dolosos e de latro-
cínios)
Jan/out 2013 – 50 mortes
Jan/out 2018 – 31 mortes
Queda de 38%
Tentativas de homicídio
Jan/out 2013 – 68
Jan/out 2018 – 31
Queda de 54,4%
Lesões corporais dolosas
Jan/out 2013 – 1.134
Jan/out 2018 – 838
Queda de 26,10%
Roubos
Jan/out 2013 – 1.359
Jan/out 2018 – 942
Queda de 30,6%
Roubo de veículo
Jan/out 2013 – 351
Jan/out 2018 – 140
Queda de 60,1%
Furto de veículo
Jan/out 2013 – 587
Jan/out 2018 – 464
Queda de 20,9%

cípio. Para o acompanha-
mento das atividades do 
PME, foi instituída a Co-
missão de Monitoramento 
e Avaliação do Plano Mu-
nicipal de Educação.
O Fórum é aberto ao pú-
blico e acontecerá no dia 
18 de dezembro, às 16h, 
no Centro de Formação 
de Professores, que fica na 
Rua Emílio Winther, 108, 
no Centro de Taubaté.


