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A GAzetA dos Municípios

O Centro de Educação de 
Ambiental de Tremembé 

foi inaugurado em agosto

Ação Social em Tremembé

Curso de Panificação
forma 60 alunos em
Pindamonhangaba

O projeto é uma parce-
ria entre as Secretarias 
de Agricultura e Meio 
Ambiente e Educação da 
Estância Turística de Tre-
membé e com apoio do 
Grupo Estre. Todas as ati-
vidades desenvolvidas no 
espaço são concentradas 
para que ocorra uma edu-
cação ambiental crítica, 
compreendida pela equipe 
do CEA como “aquela que 
trabalha na perspectiva da 
construção de conheci-
mento, por meio de conte-
údos e atividades práticas 
que problematizem, po-
litizem e promovam a in-
separabilidade da questão 

No dia 14 de dezembro, os 
participantes dos projetos 
“Espaço Amigo” e “Meu 
Espaço” foram a um pas-
seio de encerramento das 
atividades do ano de 2018. 
O passeio foi no Acampa-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na sex-
ta-feira (14), a formatura 
de 60 alunos dos cursos 
de Panificação realizados 
pelo programa Via Rápi-
da Emprego. A iniciativa 
foi uma parceria entre a 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico da 
Prefeitura e o Governo do 
Estado.

social.”
Para o Secretário de Agri-
cultura e Meio Ambiente, 
João Vicente de Oliveira, 
“o espaço visa oferecer 
atividades permanentes 
sobre o meio ambiente, 
com o objetivo de cons-
truir uma cultura de sus-
tentabilidade entre crian-
ças e jovens e adultos.”
O espaço oferece aos visi-
tantes a vivência em hor-
ta orgânica, hidroponia, 
galinheiro, compostagem, 
minhocário, viveiro de 
mudas, meliponário, la-
boratório de pesquisa com 
microscópio, estação me-
teorológica, telescópio, 

mento Paiol Grande em 
São Bento do Sapucaí. 
No total foram 70 crian-
ças moradoras dos bairros 
Maracaibo, Flor do Cam-
po e Alberto Ronconi, às 
quais participam dos pro-

No total, foram formadas 
três turmas e as aulas fo-
ram realizadas na carreta 
da panificação, estaciona-
da no pátio da Prefeitura. 
O curso teve duração de 
um mês e grande parte dos 
alunos já obteve recoloca-
ção no mercado de traba-
lho.
Na cerimônia de formatu-
ra, o prefeito Isael Domin-

entre outras atividades, 
proporcionando também 
oficinas ecológicas.
O Prefeito Marcelo Va-
queli diz “estar muito fe-
liz com o projeto, por ser 
o primeiro espaço des-
sa magnitude, que serve 
como expansão para a ci-
dade e para toda a região.”
Desde sua inauguração o 
Centro de Educação Am-
biental já recebeu aproxi-
madamente 1200 visitan-
tes, entre eles alunos da 
rede municipal e particular 
de Tremembé e Taubaté, 
alunos de Educação Espe-
cial e comunidade do en-
torno.

jetos da Secretaria de Ação 
Social e CRAS.
O dia foi de muita diver-
são, interação e atividades 
como escalada, piscina, 
pescaria, caiaque, patins, 
futebol e muito mais.

gues foi representado pelo 
subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís de Pau-
la Santos, e contou ainda 
com a presença da repre-
sentante da ETEC, Rosa 
Eli Vital Leite de Lima, 
responsável pela emissão 
dos certificados, e dos pro-
fessores do curso, Viviane 
Fonseca e José Luís de 
Lima.
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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.

Prefeitura de Pinda
inaugura UPA de Moreira 
César nesta quarta-feira

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
quarta-feira (19), às 16 ho-
ras, a cerimônia de inau-
guração da UPA – Unida-
de de Pronto Atendimento 
– de Moreira César.
O prédio contará com sala 
de exame, de inalação, de 
aplicação de medicação, de 
observação adulto e infan-
til, de eletrocardiograma, 
de curativos, de coleta de 
materiais para exame, de 
imobilização de fraturas, 
de atendimento emergen-
cial, de exame de radiolo-
gia, entre outras, além da 
parte administrativa, con-
tendo sala de treinamento 
e reuniões com capacidade 
para trinta pessoas. O local 
conta com 1.538,71 m² de 
área construída.
A UPA faz parte do convê-
nio entre Prefeitura e Go-
verno Federal, por meio do 
Ministério da Saúde, e fica 
localizada na rua José Te-
berga, 601, próximo ao Ci-
sas e a unidade do SAMU 
– Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência.
A entrega da UPA de Mo-
reira César é uma vitória, 

obtida após a união de es-
forços de diversos setores 
da administração muni-
cipal e, principalmente, 
resultado de uma gestão 
focada e voltada para a 
economicidade. “Cons-
truir o prédio foi a par-
te mais fácil, o difícil foi 
colocar a UPA para fun-
cionar, neste período de 
crise econômica em que 
vive o país e na Prefeitura 
que encontramos, com a 
folha de pagamento incha-
da e a impossibilidade de 
fazermos contratações”, 
explicou o prefeito Isael 
Domingues. “Focamos a 
gestão na economicidade 
e agora, como resultado, 
podemos entregar para a 
população não apenas um 
prédio, mas uma unidade 
com equipamentos novos 
e, principalmente, com 
atendimento humanizado, 
que é o mais importante, 
para que a população seja 
devidamente acolhida e 
receba o melhor tratamen-
to que pudermos disponi-
bilizar”, destacou.
Preparativos para a inau-
guração – Preparando o 

local para a inauguração, 
desde quinta-feira (13), 
o Pronto Atendimento de 
Moreira César começou a 
trabalhar com algumas li-
mitações, pois após a inau-
guração, os atendimentos 
de urgência e emergência 
serão todos realizados ape-
nas na UPA.
Durante esta transição, fo-
ram realizadas a retirada 
dos equipamentos de raio
-X e gerador central do PA 
de Moreira César e instala-
ção na UPA, para a ligação 
da rede de oxigênio e tes-
tes de todos os equipamen-
tos. O SAMU de Pinda-
monhangaba e de Moreira 
César já foi oficiado com a 
solicitação de retaguarda 
e reforço para os atendi-
mentos dos casos graves e 
acidentes, que deverão ser 
encaminhados, durante es-
ses dias, diretamente para 
o Pronto-Socorro Munici-
pal, até a inauguração da 
UPA de Moreira César.
O funcionamento da UPA 
de Moreira César para 
atendimento à população 
iniciará, oficialmente, no 
dia 20 de dezembro.

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

Livro D-25, FLS. nº 26, Termo nº 6921
Faço saber que pretendem se casar PAULO CESAR INOCÊNCIO DOS SANTOS e ELLEN REZENDE RAMOS, apren-
sentando 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 3 de julho de 1995, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, nº 6001, Maristela, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO INOCÊNCIO 
DOS SANTOS, de 44 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascido na data de 20 de setembro de 1974, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP e de ROSELY CLAUDINO DOS SANTOS, de 39 anos, natural de Natividade da Serra/SP, 
nascida na data de 27 de janeiro de 1979, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Santo André-SP, nascida 
em 7 de dezembro de 2000, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Dez, nº 32, Jardim 
Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de EDILSON CHAVES RAMOS, de 51 anos, natural de Planalto/BH, 
nascido na data de 28 de julho de 1967, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba/SP e de EDNA REZENDE DA SILVA, 
de 43 anos, natural de Palotina/PR, nascida na data de 26 de novembro de 1975, 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. 



página 3A GAzetA dos Municípios20 de dezembro de 2018

Emoção marca Formatura de 
1800 alunos da Rede

Municipal de Ensino em Pinda

Alunos participam de formatura
dos cursos oferecidos pela Prefeitura 

de Caraguatatuba e Senac

Membros das cooperativas de
reciclagem recebem cesta básica de 

Natal em Caraguatatuba

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 

Cerca de 250 alunos re-
ceberam o certificado de 
conclusão de curso em 
solenidade realizada ter-
ça-feira (19/12), no Cen-
tro Integrado de Atenção 
à Pessoa com Deficiência 
e ao Idoso (Ciapi), no Jar-
dim Jaqueira.
Foram 14 cursos ofere-
cidos pela Prefeitura de 
Caraguatatuba por meio 
dos CRAS, Creas, CIAM 
e Ciasc, em parceria com 
o Senac de São José dos 
Campos, no segundo se-
mestre de 2018. Os cursos 
são voltados às pessoas 
em vulnerabilidade social, 
com o intuito de promover 
a qualificação profissional 
em áreas distintas para que 
possam retornar ou ingres-
sar no mercado de traba-
lho local.
O vice-prefeito Campos 
Júnior, representando o 
prefeito Aguilar Junior, 
fez questão de cumpri-
mentar os formandos e 
reiterar as políticas pú-
blicas desenvolvidas pelo 
Governo Municipal no 
sentido de empoderar os 
munícipes oferecendo cur-
sos gratuitos de qualifica-
ção e capacitação para que 
possam alavancar suas vi-
das e, consequentemente, 
a cidade. “Encontramos 

Na manhã desta terça-fei-
ra (18/12), os membros 
das Cooperativas de Co-
leta Seletiva Maranata e 
Pegorecicla receberam 
uma surpresa preparada 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade e Prefeitura de 
Caraguatatuba. Os 22 coo-
perados receberam cestas 
básicas com alimentos que 
são resultado dos ingres-
sos solidários, que chegam 
por meio de diversos even-
tos realizados em parceria 
com a Prefeitura.
“Essa cesta básica vai nos 
ajudar muito neste final de 
ano. Estamos contentes 
com essa surpresa. Traba-
lhamos muito este ano e 
esperamos que 2019 seja 
ainda melhor”, disse Cla-
rice, responsável pela co-
operativa Pegorecicla, que 
fica no bairro Pegorelly.
Para a cooperada Cícera 
Laureano, da Maranata, 
localizada na Ponte Seca, 
o ‘presente’ veio em boa 
hora. “Vai contribuir com 
nossas famílias. Somos 

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, 

no Senac um grande par-
ceiro para levar o saber, o 
conhecimento e técnicas 
aos nossos assistidos. Pa-
rabéns aos alunos e seus 
familiares”, declarou.
O secretário de Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia, Jonas Fontes, adiantou 
que a administração Muni-
cipal está se empenhando 
para trazer uma unidade 
do Senac para Caraguata-
tuba. “Agradeço a todas as 
equipes dos equipamentos 
(CRAS, Creas, CIAM, 
Ciasc), aos professores do 
Senac e, principalmente 
aos formandos pela de-
dicação e pela confiança 
em nosso trabalho. Muitos 
não estão aqui, hoje, por-
que já estão trabalhando. 
Isto é motivo de muito or-
gulho para nós”, afirmou.
O representante do Senac 
de São José dos Campos, 
Jorge Luís Bravo Montei-
ro, disse que a entidade se 
sente privilegiada com a 
parceria. “Parabéns à Pre-
feitura de Caraguatatuba 
por investir emeducação, 
em promover oportunida-
des para que as pessoas 
transformem suas vidas 
pessoal e profissional”, 
ressaltou. A dona de casa 
Elisângela Silva Ribeiro 
Cordeiro, 35 anos, mora-

muito gratos, agradece-
mos e desejamos que to-
dos tenham um ótimo Na-
tal”, comemorou.
O Fundo Social de Solida-
riedade realizou uma tria-
gem e também fará a en-
trega de fraldas e enxoval 
aos filhos dos cooperados, 
além de brinquedos, doa-
dos numa ação promovida 
pelos funcionários da Sa-
besp. O secretário de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMAAP), Marcel 
Luiz Giorgeti, também 
acompanhou a equipe do 
Fundo Social na entrega e 
destacou a importância do 
trabalho de reciclagem.
“A Prefeitura implemen-
tou o trabalho das coope-
rativas por meio da Cole-
ta Seletiva. Hoje eles tem 
mais material, em conse-
quência disso uma renda 
maior. Nós queremos sem-
pre gerar oportunidade de 
crescimento, isso não tem 
preço. Estamos contentes 
em acompanhar e saber 
que eles tiveram um ano 

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.

dora do Perequê-Mirim, 
concluiu a Formação Bá-
sica em Gastronomia. “Foi 
ótimo pelo fato de sair de 
casa, conhecer novas pes-
soas, trabalhar em grupo, 
aprender os cortes das car-
nes, como funciona uma 
cozinha, enfim, maravilho-
so. Recomendo”, afirmou.
O morador do Massagua-
çu, Jadiel Inácio Soares, 
35 anos, fez os cursos de 
Horticultura, Jardinagem 
e Introdução ao Urbanis-
mo e Recepção e Meios de 
Hospedagem. “Os cursos 
foram ótimos para mim 
porque tenho uma horta 
comunitária no bairro e 
aprendi muito. Também 
não sabia nada de atendi-
mento ao público e como 
tratar os clientes”, disse.
Cursos oferecidos: Design 
de Embalagens, Técni-
cas Básicas em Confei-
taria, Técnicas Básicas 
de Maquiagem, Design 
de Sobrancelhas, Depila-
ção, Recepção e Meios de 
Hospedagem, Camareira, 
Informática Básica, Manu-
tenção Predial, Formação 
Básica em Gastronomia, 
Recursos Humanos, Ope-
ração de Caixa no Comér-
cio e Horticultura, Jardi-
nagem e Introdução ao 
Urbanismo.

mais produtivo, é um gran-
de ganho socioambiental”, 
destacou o secretário.
As cooperativas são fo-
mentadas pelo Programa 
de Coleta Seletiva im-
plantado pela Prefeitura 
e coordenado pela SMA-
AP. Todos os meses são 
destinados à cooperativa, 
aproximadamente, 80 to-
neladas de materiais reci-
cláveis, que são triados, 
enfardados e posterior-
mente comercializados.
Por dia, dois caminhões 
realizam a coleta porta a 
porta, atingindo 90% mu-
nicípio. Há também um 
caminhão que realiza a 
coleta no período noturno 
nos locais onde a demanda 
de geração dos resíduos é 
maior, como condomínios 
e comércio.
O aumento significativo 
na quantidade de material 
resultou no aumento de 
renda dos cooperados, que 
dobrou após a implantação 
efetiva do Programa de 
Coleta Seletiva na cidade.
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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.


