
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 22 DE NOVEMBRO DE 2018 EDIÇÃO 2360  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Cursos em escolas do
trabalho estimulam
empreendedorismo

Prefeitura de Taubaté e 
agremiações fazem reunião 

sobre Carnaval 2019

Taubaté prepara reforço em
linhas de transporte coletivo

Lançamento da Revisão
do Plano Diretor

aconteceu nesta quarta-feira

Alunos das escolas do tra-
balho de Taubaté inicia-
ram esta semana o curso 
Super MEI Gestão.
O curso acontece em duas 
unidades, na Jaboticabei-
ras II e na Estiva, com o 
objetivo de abordar temas 
relacionados a administra-
ção de pequenos negócios. 
Com a formação de oito 
turmas, que já se inscre-

Acontece na próxima 
quarta-feira, dia 21 de no-
vembro, às 19h30, uma 
reunião de orientação às 
agremiações carnavales-
cas de Taubaté no Centro 
Cultural Municipal “Toni-
nho Mendes”.
O objetivo é apresen-
tar a todas as escolas de 

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
programou um reforço nas 
linhas de transporte para a 
próxima quarta-feira, dia 
21 de novembro, após re-
ceber comunicado sobre 
uma manifestação promo-
vida pelos permissionários 
do Tctau que integram a 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
quarta-feira (21), o lança-
mento da Revisão do Pla-
no Diretor do município, 
às 18 horas, no Auditório 
do Senac.
O Plano Diretor Participa-
tivo de Pindamonhangaba 
visa definir princípios e 
diretrizes para a ocupa-
ção ordenada do espaço 
urbano, com o objetivo 
de garantir o desenvolvi-
mento da cidade de forma 
qualitativa. A revisão do 
Plano Diretor é uma obri-
gação legal (Lei Federal 
10.257/2001 – Estatuto da 
Cidade) e que a cada 10 
anos deve ser atualizado 
para que seus  dispositivos 
regulamentadores sejam 
revisados, na perspectiva 
de combater as desigual-
dades na cidade, imple-
mentar propostas para 
ordenamento territorial, 
proporcionar sustentabili-
dade e melhores condições 
de qualidade de vida para 

veram antecipadamente, o 
curso conta  com um total 
de 240 alunos que estão 
empreendendo ou que de-
sejam abrir um negócio.
O curso reúne aulas sobre 
planejamento,  controle 
financeiro, formação de 
preço, vendas e inovação. 
Tem a duração de 5 dias, 
acontecendo de manhã e à 
tarde, e em dois períodos  

samba e blocos o edital 
de               chamamento 
nº 20/18, que trata da re-
alização de              par-
ceria com entidade social 
para concessão de apoio          
financeiro da administra-
ção pública para execução 
de desfiles das escolas de 
samba.

Associação dos Motoris-
tas Autônomos de Taubaté 
(Assomat).
Em caso de necessidade, 
a ABC Transportes fará o 
atendimento da população 
com veículos reservas nas 
linhas que eventualmente 
tiverem problemas.
A Assomat foi comunicada 

a população.
Para a elaboração da Re-
visão do Plano Diretor, 
que será realizada no pe-
ríodo de novembro/2018 
a abril/2019, a Prefeitura 
criou um Núcleo Gestor, 
composto por profissio-
nais de vários segmentos 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
“O Plano Diretor é um pla-
no de todos e para todos”, 
garantiu a secretária de In-
fraestrutura e Planejamen-
to da Prefeitura, Marcela 
Franco. “Por isso, é de 
grande importância a pre-
sença e participação dos 
munícipes, inclusive das 
oficinas que realizaremos 
a partir do ano que vem”, 
explicou.
A população poderá acom-
panhar todas as etapas do 
processo por meio do site 
da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br 
e da página do Facebook 
Plano Diretor Pindamo-
nhangaba 2019. Poderá, 

distintos: do dia 19  a 23 
de novembro e  do dia 26 a 
30 de novembro.
Esse projeto  é uma nova 
modalidade do programa 
do Sebrae-SP voltado para 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e po-
tenciais empresários, com 
a finalidade de  contribuir 
para o desenvolvimento 
sustentável dos negócios.

A reunião será presidida 
pelos servidores da Secre-
taria de Turismo e Cultura 
e da Comissão Organiza-
dora do Carnaval 2019. O 
Centro Cultural Municipal 
“Toninho Mendes” fica à 
Praça Coronel Vitoriano, 
nº 01, no Centro de Tauba-
té.

que é vedada qualquer pa-
ralisação que possa com-
prometer a continuidade 
do serviço. Os permissio-
nários que descumprirem 
esta determinação estarão 
sujeitos a penalidades, 
poderão ter os contratos 
rescindidos e a permissão 
cancelada.

ainda, participar das ofici-
nas, a partir de janeiro, que 
serão divididas em setores 
da cidade para colher in-
formações sobre a realida-
de. No total, oito oficinas 
serão realizadas nas áreas 
rural e urbana. Após, serão 
realizadas as audiências 
públicas, que contribuirão 
para a formatação do Pla-
no Diretor, antes de ser en-
viado para a aprovação.
A Secretaria de Infraes-
trutura e Planejamento da 
Prefeitura está à frente da 
revisão do Plano Diretor, 
por meio da empresa Geo 
Brasilis, vencedora do pro-
cesso licitatório. O núcleo 
gestor contará com repre-
sentantes ainda da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de 
Gestão e Articulação Po-
lítica, Secretaria de Ser-
viços Públicos, Secretaria 
de Negócios Jurídicos e 
Secretaria de Habitação, 
Meio Ambiente e Regula-
rização Fundiária. 
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Miscelânea
Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.

Prédio do Conselho
Tutelar recebe reforma

O Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Serviços 
Públicos, está realizando, 
neste mês, a reforma do 
prédio do Conselho Tute-
lar. A obra tem como obje-
tivo melhorar as condições 
do local e o atendimento à 
população da cidade.
O Conselho Tutelar é o 
órgão responsável por 
priorizar os direitos da 
criança e do adolescente, 

e é regido pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), instituído pela Lei 
8.069, do dia 13 de julho 
de 1990. A sede em Pin-
damonhangaba está locali-
zada na rua doutor Aníbal 
Jesus Pinto Moreira, 237 
– Alto Cardoso.
“A Assistência Social tem 
priorizado a atenção jun-
to ao Conselho Tutelar da 
cidade, por entender a im-
portância deste órgão que 
atua na defesa e garantia 
de direitos às crianças e 

adolescentes em situação 
de risco social. Foram 
comprados equipamentos 
novos e atendidas várias 
solicitações dos conselhei-
ros para o bom andamento 
dos trabalhos.
Atualmente, o prédio está 
passando por reformas 
para adequação do espa-
ço buscando um melhor 
atendimento à população”, 
afirma a diretora do De-
partamento de Assistência 
Social, Ana Paula Miran-
da.

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

Livro D-25, FLS. nº 16, Termo nº 6901
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL SOUZA ALVES e TAIANA CATTO DE GOUVÊA, apresentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido 
em 18 de julho de 1991, de profissão empilhadeirista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Higino 
Siqueira, nº 309, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ISRAEL DA CONCEIÇÃO ALVES, de 50 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 28 de julho de 1968 e de BENEDITA REGINA CELIA DE SOUZA ALVES, de 
49 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de abril de 1969, residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. 
Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 17 de julho de 1988, de profissão domestica, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO CARLOS DE GOUVÊA, de 59 anos, natural de Taubaté/
SP, nascido na data de 5 de março de 1959 e de MARIA CELIA CATTO DE GOUVÊA, de 52 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 13 de maio de 1966, residentes e domiciliados em Lagoinha/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. 

Tremembé, 21 de novembro de 2018. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Feste apresenta infantil e teatro 
de sombras nesta quarta-feira

Cmei Maria Benedita,
no Vista Alegre, recebe

manutenção e ampliação

O 40º Feste – Festival Na-
cional de Teatro – continua 
nesta quarta-feira (21), le-
vando a alegria e magia 
das artes cênicas, gratui-
tamente, para a população. 
Às 15 horas, será apre-
sentado no Teatro Galpão 
o espetáculo infantil “E 
se...”, com o Tato Criação 
Cênica, de Curitiba. Já às 
20 horas, será a vez do es-
petáculo convidado “Mui-
to mais vida Severina”, 
com a Cia Quase Cinema, 
de Taubaté, nas paredes o 
Palacete Tiradentes.
Visando levar o teatro para 
a população, o Feste reúne 
espetáculos de diversos 
estados brasileiros, com 
histórias emocionantes, 
engraçadas, dramáticas, e 
temas atuais nas mais dife-
rentes linguagens cênicas. 
O evento é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
e a programação completa, 

O Centro Municipal de 
Educação Infantil Maria 
Benedita Cabral San Mar-
tin, localizado no Vista 
Alegre, terá sua área am-
pliada e a realização da 
manutenção da parte já 
existente. Com isso, quem 
ganham são os alunos, os 
profissionais da unidade 
e a comunidade em geral, 
pois o prédio terá mais es-
paço, mais vagas para no-
vos estudantes, mais con-
forto e segurança para as 
crianças.
Atualmente, a unidade 
atende cerca de 110 alu-
nos, em uma área de 430 
m². A ampliação será de 
410 m² e, com isso, o pré-
dio passará a ter uma área 
total de construção de 840 
m².
A ampliação consiste na 
construção de 4 salas de 
aula (atualmente são seis 

com as sinopses dos espe-
táculos, pode ser conferida 
no site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.
Importante ressaltar que, 
para os espetáculos dentro 
do Teatro Galpão, é neces-
sário retirar os ingressos 1 
hora antes da apresenta-
ção, na bilheteria. O Fes-
te continua até domingo 
(25).
Dia 21/11
E se...
Tato Criação Cênica – 
Curitiba – PR
Horário: 15 horas
Local: Teatro Galpão
Classificação: Livre
Gênero: Teatro de Anima-
ção
A rua de um centro urba-
no é o ponto de encontros 
e desencontros no coti-
diano de personagens que 
surgem a partir das mãos 
dos atores e pequenos ade-
reços. Brincadeiras com a 
voz constroem a paisagem 
sonora e dão vida aos per-

salas), banheiro infantil 
feminino e masculino e 
pátio coberto. Além disso, 
terá nova passarela cober-
ta para interligar os blocos. 
Na construção existente, 
será feita a revisão geral 
elétrica e hidráulica, além 
de reforma de banheiros e 
cozinha.
O investimento da Prefei-
tura nesta obra será de R$ 
727.700,00, com prazo 
para execução de 8 meses 
de obra.
O prefeito esteve, na últi-
ma semana, no Cmei, com 
o secretário de Educação 
Prof. Júlio Valle, para con-
versar com professores e 
alunos sobre o início das 
obras. Ele foi recebido 
com presentes das crian-
ças, como desenhos e car-
tinhas. “Essa ampliação 
deixará o cmei com prati-
camente o dobro do tama-

sonagens: menino de rua, 
gari e seu bebê, uma se-
nhora cadeirante, o feiran-
te e sua vaca, um músico 
que passa chapéu na rua e 
um caracol.
Dia 21/11
Muito Mais Vida Severina
Cia Quase Cinema – 
Taubaté/SP
Horário: 20 horas
Local: Praça dos fundos 
do Palacete Tiradentes
Classificação: livre
Gênero:
“Muito Mais Vida Severi-
na” é um espetáculo/inter-
venção urbana que utiliza 
a cidade como parte da 
obra. Inspirada em “Morte 
e Vida Severina”, de João 
Cabral do Melo Neto, que 
versa sobre o homem do 
campo que parte em bus-
ca de uma vida melhor na 
cidade e se transforma no 
espaço urbano. Aqui, as 
sombras remetem às me-
morias da infância e fazem 
emergir lembranças.

nho atual. O bairro, segun-
do dados oficiais, é um dos 
principais locais com ne-
cessidade de novas vagas 
para atender a região, o 
que será possível após a fi-
nalização da obra”, expli-
cou o prefeito. “Há muitos 
anos, a comunidade espera 
essa ampliação e, com ela, 
vamos unir a qualidade es-
trutural da unidade, com o 
ensino de qualidade que o 
cmei já oferece”, destacou.
Para a professora Melis-
sa Parussulo, a obra é um 
grande presente de final de 
ano. “A comunidade espe-
rou por este momento há 
muitos anos. Só temos a 
agradecer pela ampliação, 
que vai diminuir nossa 
lista de espera. Esse é o 
maior presente que pode-
mos receber para encerrar 
o ano letivo com chave de 
ouro”, agradeceu.



Aplicativo Taubaté leva 
funcionalidades da

prefeitura para o celular

Taubaté confirma
15ª morte

por influenza

Vacinação contra
meningite em Taubaté

é retomada 

COI flagra dupla quebrando 
canteiro de avenida

A Prefeitura de Taubaté 
lança nesta segunda-fei-
ra, dia 19 de novembro, 
o Aplicativo Taubaté, que 
oferece ao munícipe di-
versos serviços através da 
telinha que ele mais utiliza 
hoje em dia: o celular.
 O aplicativo é baixado 
gratuitamente para os sis-
temas IOS (App Store) e 
Android (Google Play).
No novo sistema a pes-
soa tem acesso a notícias, 
consulta de processos, in-
formações sobre trânsito,  
concursos, programação 
dos parques, vagas de em-
prego e de cursos, horários 
de coleta seletiva, ilumi-
nação pública e muitos ou-
tros serviços.

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté confirma 
a 15ª morte por influenza 
este ano. A vítima de in-
fluenza mais recente é do 
sexo feminino, tinha 59 
anos e não tomou a vacina. 
O óbito ocorreu no dia 17 
de outubro e os exames de-
ram positivo para H1N1. 
Esta é a terceira morte por 
H1N1 em Taubaté este 
ano. Foram confirmados 
até agora 94 casos de in-
fluenza no município, dos 
quais 47 casos positivos 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté retoma a 
partir de terça-feira, dia 20 
de novembro, a aplicação 
de vacinas contra a me-
ningite em 17 unidades de 
saúde do município.
Foi enviado pela regional 
do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica (GVE)  
um lote com 900 doses da 
vacina.
A distribuição das doses 
será priorizada com quan-
titativos maiores para as 

O Centro de Operações In-
tegradas (COI) da Prefei-
tura de Taubaté ajudou no 
último domingo, dia 17 de 
novembro, a flagrar dois 
suspeitos por danos ao pa-
trimônio público que esta-
vam quebrando o canteiro 
central da avenida José 
Angelis, no bairro Cam-
pos Elíseos.
Por volta das 11h, o COI 
recebeu a denúncia e foi 
realizada uma busca nas 
câmeras do bairro.  A 
Guarda Civil Municipal 

O aplicativo é formado 
por três páginas: Notícias, 
Serviços e Acelera Tauba-
té.
Na parte de Notícias o 
usuário tem acesso a tudo 
o que é divulgado pela 
prefeitura. Na mesma pá-
gina, existe uma segunda 
aba, chamada Fique Por 
Dentro, que oferece mais 
informações, como horá-
rios de parques e teatros, 
concursos públicos, vagas 
das escolas do trabalho, 
calendário das coletas, 
programa Adote um Ami-
go, secretarias e outros.
Na página de Serviços são 
oferecidos acessos para 
consulta de: horários de 
ônibus (CittaMobi), va-

H3N2, 31 casos positivos 
para H1N1 e 16 casos po-
sitivos para Influenza B. 
Em 2017 foram 68 casos 
de influenza e 13 mortes 
registrados. Taubaté atin-
giu a meta de vacinação 
estabelecida pelo Minis-
tério da Saúde na campa-
nha deste ano, com 63.525 
doses aplicadas conforme 
a última prévia divulgada 
em 2 de julho. Isto repre-
senta uma cobertura de 
97,69%. Ainda há doses 
da vacina disponíveis nas 

cinco UBS Mais de Tauba-
té: Aeroporto, Gurilândia, 
Fazendinha, Independên-
cia e Mourisco.
Também serão encami-
nhadas doses para as 
salas de vacinação da
s                              uni-
dades : Imaculada, Santa                      
Tereza, Marlene Miranda, 
Registro, Estiva, Novo 
Horizonte, Baronesa,Ana 
Rosa, Jaraguá, Continen-
tal, Quiririm e Belém.
A vacina meningocócica 

foi acionada e abordou 
em flagrante os suspei-
tos M.G.R.M. e C.A.F. 
Os dois informaram que                        
foram contratados pelo 
proprietário de uma ofi-
cina e que pretendiam re-
baixar o canteiro central 
da                          avenida 
em um trecho com cerca 
de 10 metros de extensão 
para viabilizar a entrada 
de uma carreta.
Deste total, cerca de 3 me-
tros já tinham sido danifi-
cados.  O proprietário da 

gas de emprego (Empre-
ga Taubaté), ouvidoria de 
saúde, Simube, IPTU, li-
citações, concursos públi-
cos, ouvidoria geral, nota 
fiscal eletrônica, ISS, por-
tal do servidor, consulta 
de processos, iluminação 
pública, telefones úteis e 
unidades de saúde.
Na página do Acelera 
Taubaté, as pessoas vão ter 
acesso a um mapa interati-
vo, que mostra todos os lo-
cais com obras do Acelera 
Taubaté, últimas notícias e 
fotos.
O Aplicativo Taubaté esta-
rá sempre em atualização, 
oferecendo cada vez mais 
serviços e informações ao 
taubateano.

salas de vacinação do mu-
nicípio. Mais informações 
podem ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Casos de influenza em 
2018 (janeiro a 19 de no-
vembro)
Total – 94 casos
Mortes – 15
Morte mais recente: sexo 
feminino, 59 anos – óbito 
em: 17/10/2018 (Positivo 
para H1N1), sem registro 
de vacinação

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 re-
forço, a vacina pode ser 
aplicada até os 4 anos de 
idade.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.

oficina, W.J.G., também 
foi localizado.
Agentes de trânsito da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Taubaté com-
pareceram ao local para 
constatação dos danos.
O proprietário da oficina 
acusado e os dois funcio-
nários da obra foram con-
duzidos ao Distrito Poli-
cial, onde a voz de prisão 
em flagrante delito foi ra-
tificada por dano ao patri-
mônio público (artigo 163 
do Código Penal).
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