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A GAzetA dos Municípios

Taubaté altera 
programação de serviços 

para o Natal

Taubaté recebe novo lote de 
vacinas contra meningite

Fundo Social recebe doação de 
Brinquedos 

Troca de ingressos para a 
Copinha tem local alterado

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nas próximas 
segunda e terça-feira, dias 
24 e 25 de dezembro.
No dia 24, o serviço de co-
leta de lixo inicia com uma 
hora de antecedência do 
horário habitual. A coleta 
domiciliar e seletiva no 
período da manhã começa 
às 6h. A coleta seletiva no 
período da tarde acontece 
a partir das 14h. E a coleta 
domiciliar que se estende 
até a noite tem início às 
15h. 
No dia 25 não haverá ser-
viço de coleta e nem var-
rição.
Já os Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) funcio-
nam no dia 24 e fecham no 
dia 25.
O Mercado Municipal de 
Taubaté funciona normal-
mente no dia 24 e também 
fecha no dia 25.
Viagens – O Terminal Ro-

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté recebe na 
próxima quinta-feira, dia 
20 de dezembro, um novo 
lote com 1.400 doses de 
vacinas contra meningi-
te. A expectativa é de que 
31 unidades de saúde que 
possuem salas de vacina-
ção estejam abastecidas 
até sexta-feira, dia 21 de 
dezembro.
A última remessa ocorreu 
há cerca de um mês, quan-
do um lote com 900 do-

O Fundo Social de Solida-
riedade recebeu, na última 
semana, uma doação de 
brinquedos. A arrecadação 
foi feita no Congresso de 
Dança, realizado na Aca-
demia Performance, com 
organização dos profes-
sores de dança do Projeto 
Reinvente (FSS), Wendon 
e Karol.
“A dança pode proporcio-
nar vários aspectos posi-
tivos, pessoas saindo da 
depressão, coordenação 
motora e lado social, que 

O local da troca de ingres-
sos para assistir as partidas 
da Copa São Paulo de Fu-
tebol Junior foi alterado.
 A partir do dia 2 de janei-
ro, o torcedor deverá tro-
car seu ingresso na sede do 
Esporte Clube Taubaté, ao 
lado do estádio Joaquim 
de Morais Filho.
Cada torcedor poderá tro-
car no máximo cinco in-
gressos por rodada (cada 
ingresso dará direito para 
os dois jogos da rodada), e 
deverá apresentar seu do-
cumento, RG ou CPF, no 
momento da troca. Crian-
ças até 4 anos de idade não 
precisam do ingresso para 
assistir aos jogos.
A troca poderá ser feita 
por: arroz (1kg), feijão 
(1kg), pó de café (500g), 
leite em pó (400g), ma-
carrão (1kg) ou óleo (1l). 
Cada ingresso correspon-
de a um alimento, ou seja, 
em caso de cinco ingres-
sos o torcedor deverá levar 
5 quilos de alimento.
Caso os integrantes das 
torcidas dos outros times, 
que estejam devidamente 
caracterizados, não con-
sigam realizar a troca do 

doviário de Taubaté deve-
rá receber cerca de 4.000 
pessoas por dia durante o 
final de semana que ante-
cede o Natal. O número 
é considerado o dobro do 
movimento em um dia 
normal.
Os destinos mais procu-
rados são: Ubatuba, Apa-
recida, São Paulo, Santos, 
sul de Minas Gerais (São 
Lourenço, Caxambu e Ita-
nhandu) e Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, 
São José do Rio Preto, Re-
sende, Barra Mansa, Volta 
Redonda.
As empresas de ônibus  
trabalham com carros ex-
tras somente quando há a 
necessidade, por enquanto 
apenas cidades como Rio 
de Janeiro, Ubatuba-SP, 
São José do Rio Preto e 
Belo Horizonte possuem 
carro extra.
Essenciais – Os serviços 
essenciais à população 

ses foi encaminhado pela 
regional do Grupo de Vi-
gilância Epidemiológica 
(GVE) ao município. As 
vacinas se esgotaram na 
semana passada.
 A distribuição das doses 
será priorizada com quan-
titativos maiores para as 
cinco UBS Mais de Tauba-
té: Aeroporto, Gurilândia, 
Fazendinha, Independên-
cia e Mourisco. Também 
serão encaminhadas doses 
para 26 salas de vacinação. 

nesse caso foi muito im-
portante, por isso optamos 
em fazer que a inscrição 
para o congresso fosse um 
brinquedo para cada mo-
dalidade que o interessado 
desejasse participar”, ex-
plicou a professora Karol. 
“E a iniciativa foi um su-
cesso! 
Conseguimos trazer            
profissionais de renome, 
de São Paulo, como  Cle-
ber Guedes e Janaína Po-
loni, por exemplo”, con-
tou.

ingresso antecipado, será 
autorizada a entrada na 
hora do jogo. A torcida vi-
sitante terá acesso exclusi-
vo pelo portão da rua Ja-
pão, aos fundos do estádio 
Joaquim de Morais Filho.
O ingresso solidário, com 
a troca por alimentos, é 
uma iniciativa que bene-
ficia diversas instituições 
da cidade. Todos os ali-
mentos arrecadados serão 
doados.
Caso o torcedor saia do 
estádio durante a partida, 
o mesmo deverá ter outro 
ingresso para retornar.
Confira os horários das 
trocas da 1ª fase:
02 de janeiro (quarta-fei-
ra), das 10h às 20h: troca 
para a 1ª, 2ª e 3ª rodada
03 de janeiro (quinta), das 
10h às 20h: troca para a 1ª, 
2ª e 3ª rodada
05 de janeiro (sábado), 
10h às 16h: troca para a 2ª 
e 3ª rodada
06 de janeiro (domingo), 
das 10h às 16h: troca para 
a 2ª e 3ª rodada
08 de janeiro (terça-feira), 
das 10h às 22h: troca para 
a 3ª rodada
Segurança: Não será per-

não serão interrompidos 
durante o feriado:
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

A vacina meningocócica 
C (conjugada) é adminis-
trada aos 3 e aos 5 meses, 
com reforço aos 12 meses, 
e faz parte do Calendário 
Nacional de Vacinação. No 
caso das crianças que não 
receberam esse reforço, a 
vacina pode ser aplicada 
até os 4 anos de idade.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté pelos telefones 
3629-6232 ou 3631-3132.

O Fundo Social de So-
lidariedade é grato pela 
doação dos brinquedos. 
“Estamos muito gratos por 
sermos lembrados neste 
gesto tão bonito de solida-
riedade e por recebermos 
essas doações que, com 
certeza, farão muitas pes-
soas felizes. Parabéns aos 
professores pela iniciativa 
e nosso agradecimento, de 
coração”, destacou a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Claudia 
Domingues.

mitida a entrada de latinha, 
garrafinha, bandeira com 
mastro, capacete, sombri-
nha e guarda-chuva. Em 
caso de chuva, a Polícia 
Militar orienta aos torce-
dores fazerem o uso da 
capa de chuva.
Jogos da 1ª fase da 50ª 
edição da Copa São Pau-
lo de Futebol na cidade de 
Taubaté:
GRUPO 27 – Taubaté
04 de janeiro (sexta-feira), 
às 13h45: EC TAUBATÉ – 
SP x CA TUBARÃO – SC
04 de janeiro (sexta-feira), 
às 16h: CR VASCO DA 
GAMA – RJ x CARAJÁS 
EC – PA
07 de janeiro (segunda-fei-
ra), às 13h30: EC TAUBA-
TÉ – SP x CARAJÁS EC 
– PA
07 de janeiro (segunda-fei-
ra), às 15h30: CA TUBA-
RÃO – SC x CR VASCO 
DA GAMA – RJ
09 de janeiro (quarta-fei-
ra), às 13h45: EC TAUBA-
TÉ – SP x CR VASCO DA 
GAMA – RJ
09 de janeiro (quarta-fei-
ra), às 16h: CARAJÁS EC 
– PA x CA TUBARÃO – 
SC
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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.

Extrato da Lei nº 1.114 – de 19 de dezembro de 2018.

 “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Redenção da Serra para 
o exercício de 2019”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Re-
denção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou 
a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.reden-
caodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, 
centro. Tel 12 3676 1600. 

Extrato da Lei Complementar nº02 – de 18 de dezembro de 2018.

 “Altera a Lei Complementar Municipal nº01/2017, que dispõe sobre aa 
organização administrativa da Câmara Municipal de Redenção da Serra e 
dá outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de 
Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou 
a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.reden-
caodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, 
centro. Tel 12 3676 1600. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 059/2018. Objeto: 
Aquisição de Van com Acessibilidade. Data da realização: 09/01/2019 
às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações 
ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 058/2018. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 
Médicos pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Refe-
rência, podendo ser prorrogado nas formas da autorização contida 
no Artigo 57, II, da Lei 8666/93 e alterações posteriores. Data da re-
alização: 08/01/2019 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 gratuitamente no site: www.potim.
sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº057/2018 – No dia 
20 de dezembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº057/2018, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Contratação de Empresa para Prestação de Ser-
viço de Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças III, às 
empresas: BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP, com valor total 
de R$ 40.450,00; RICAR LUBE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME, 
com valor total de R$ 42.400,00. Ficam as empresas convocadas a 
assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Plano diretor terá oficiais 
nos bairros e setoriais a 

partir de Janeiro

Prefeitura de Ubatuba comemora 
entrega de licenças para dragagem 

da foz do Rio Maranduba

Departamento de assistências 
social realiza 1 semana de 

valorização do bolsista do PEAD

Praia acessível funciona 
em horário normal 
neste fim de ano

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nas próximas 
segunda e terça-feira, dias 
24 e 25 de dezembro.
No dia 24, o serviço de co-
leta de lixo inicia com uma 
hora de antecedência do 
horário habitual. A coleta 
domiciliar e seletiva no 
período da manhã começa 
às 6h. A coleta seletiva no 
período da tarde acontece 
a partir das 14h. E a coleta 
domiciliar que se estende 
até a noite tem início às 
15h. 
No dia 25 não haverá ser-
viço de coleta e nem var-
rição.
Já os Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) funcio-
nam no dia 24 e fecham no 
dia 25.
O Mercado Municipal de 
Taubaté funciona normal-
mente no dia 24 e também 
fecha no dia 25.
Viagens – O Terminal Ro-

No início do mês de de-
zembro, a Cetesb concluiu 
o processo de licencia-
mento ambiental e emitiu 
a documentação que libera 
a instalação e operação de 
maquinário para dragagem 
da foz do Rio Maranduba, 
permitindo o início das 
atividades no local pela 
Prefeitura Municipal de 
Ubatuba. Desta maneira, 
esses documentos foram 
entregues pela adminis-
tração à comunidade para 
que as atividades tenham 
início. A iniciativa integra 
um programa desenvolvi-
do em parceria com a Pe-
trobras e tem o propósito 
de desassorear a foz do rio.
O processo será realizado 
em duas etapas. A primeira 
delas, que já está em pro-
cesso, consiste na instala-
ção que prepara a estrutura 
para o deslocamento da 
draga dentro do rio. Nela 
também estão previstas 
ações de recuperação am-

Os bolsistas do PEAD 
(Programa Emergencial de 
Auxílio ao Desemprega-
do), que tanto colaboram 
nos serviços da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, ti-
veram a oportunidade de 
participar, de 10 a 14 de 
dezembro, da I Semana de 
Valorização do Bolsista do 
PEAD. O evento foi or-
ganizado e realizado pelo 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitura.
E a adesão foi surpreen-
dente! De acordo com os 
organizadores, os con-
templados entenderam o 
intuito do evento, que foi 
proporcionar momentos 
de reflexão e consequen-
temente melhoria na qua-
lidade de vida e no traba-
lho dos bolsistas, além de 
valorizar a dedicação dos 
bolsistas que inseridos em 
um programa social, auxi-
liam nos serviços da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.
A I Semana de Valorização 
contou com as palestras 
“Como ser protagonista 
no meu trabalho”, com a 

O Programa Praia Acessí-
vel funcionará nesta sex-
ta-feira, sábado e domingo 
(21,22 e 23), das 8h30 às 
16h30. Na próxima sema-
na, dias 28, 29 e 30, tam-
bém neste mesmo horário. 
Durante as férias de janei-
ro o atendimento não se 
altera.
Caraguatatuba é um das 
poucas cidades turísticas a 

doviário de Taubaté deve-
rá receber cerca de 4.000 
pessoas por dia durante o 
final de semana que ante-
cede o Natal. O número 
é considerado o dobro do 
movimento em um dia 
normal.
Os destinos mais procu-
rados são: Ubatuba, Apa-
recida, São Paulo, Santos, 
sul de Minas Gerais (São 
Lourenço, Caxambu e Ita-
nhandu) e Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, 
São José do Rio Preto, Re-
sende, Barra Mansa, Volta 
Redonda.
As empresas de ônibus  
trabalham com carros ex-
tras somente quando há a 
necessidade, por enquanto 
apenas cidades como Rio 
de Janeiro, Ubatuba-SP, 
São José do Rio Preto e 
Belo Horizonte possuem 
carro extra.
Essenciais – Os serviços 
essenciais à população 

biental- plantio em área 
afetada, infraestrutura da 
logística para a retirada 
da areia, treinamento/ ca-
pacitação dos operários 
e equipe – destacando, 
principalmente, medidas 
de emergência para mini-
mizar o dano ambiental e 
segurança do trabalho. A 
segunda etapa prevê a ope-
ração do maquinário, com 
início previsto para pri-
meiro trimestre de 2019.
A secretaria de Meio Am-
biente informou que toda 
a areia retirada do rio será 
levada para uma área des-
tinada especificamente 
para esse depósito. Trata-
se de uma fonte de recur-
so mineral, pois a areia 
retirada é de boa qualida-
de. Isso vai viabilizar sua 
utilização para melhorias 
nos sistema viário e cons-
truções que beneficiem a 
população, por meio de 
ações da secretaria de In-
fraestrutura Pública. Ao 

psicóloga e Coach Débora 
Alves; e “Identidade femi-
nina: desafios e potencia-
lidades”, com a psicóloga 
Anna Patrícia Chagas. O 
encerramento foi em gran-
de estilo, com um almoço 
no espaço dos Salesianos e 
apresentação da Camerata 
Jovem do Projeto Jatai, 
encantando a todos.
De acordo com a assisten-
te social Cilene Agostinho, 
que coordena o Programa 
PEAD, o objetivo é o pro-
cesso de humanização no 
atendimento. “Me surpre-
enderam tanto a adesão e 
participação deles, quanto 
a fala de se sentirem reco-
nhecidos como seres hu-
manos – essa postura me 
chamou muito a atenção”, 
observou Cilene. “Esse 
evento foi estudado e pre-
parado com muita cari-
nho e dedicação e ficamos 
muito felizes com o resul-
tado”, avaliou.
A diretora do Departamen-
to de Assistência Social 
da Prefeitura, Ana Paula 
Miranda, reforça que o 
PEAD foi reestruturado na 

oferecer o Programa Praia 
Acessível, voltado a pes-
soas com deficiência, ido-
sos e familiares.
Além do banho assistido 
por monitores em cadeiras 
anfíbias, o projeto também 
oferece: vôlei sentado/
adaptado; surf adaptado; 
handbikes; bicicleta dupla, 
frescobol adaptado, domi-
nó, peteca e xadrez, da-

não serão interrompidos 
durante o feriado:
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

todo, estima-se que 23 mil 
toneladas de areia devem 
ser retiradas em um prazo 
de dois anos.
“Essa ação tem impac-
to direto na melhoria das 
condições de navegação e 
de todo o sistema aquavi-
ário do rio, pois a retirada 
de areia irá contribuir para 
desobstruir o leito e dimi-
nuir os impactos causados 
pela erosão das margens e 
o assoreamento. Tudo foi 
estudado para que não haja 
desequilíbrio ambiental”, 
explicou o secretário ad-
junto de Meio Ambiente, 
Guilherme Adolpho.
“Outros impactos benéfi-
cos do empreendimento 
são as melhorias no esco-
amento das águas pluviais, 
que diminui as problemáti-
cas decorrentes de inunda-
ções e enchentes e aumen-
ta a capacidade do rio de 
absorver a sobrecarga da 
temporada”, acrescentou 
Adolpho.

gestão do prefeito dr. Isael 
Domingues para que seu 
maior objetivo seja prepa-
rar o bolsista para compe-
tir no mercado de trabalho. 
“Além dos bolsistas auxi-
liarem e colaborarem com 
a Prefeitura e receberem 
por isso, a Prefeitura tem 
também como objetivo 
maior esse novo momento 
do Programa, com a preo-
cupação de oferecer cursos 
de capacitação e qualifica-
ção profissional, preparan-
do o participante, de fato, 
para o mercado de traba-
lho. E as qualificações não 
vão parar! Essa é a nova 
cara que a gestão do Dr. 
Isael quer dar para o pro-
grama”, enfatizou a direto-
ra. “O reconhecimento dos 
PEADs, com essa I Sema-
na e Valorização, é funda-
mental, pois eles têm sido 
muito importantes para o 
quadro da Prefeitura, ape-
sar de não serem servido-
res, mas têm atuado com 
muita responsabilidade e 
isso vem enriquecer ainda 
mais esse aprendizado”, 
pontuou Ana Paula.

mas, aula de alongamento 
e dança.
O Programa Praia Acessí-
vel é uma das atividades 
oferecidas pela Secretaria 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso e funciona na 
praia do Centro, próximo à 
pista de skate.
 Notícias Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso
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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.


