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A GAzetA dos Municípios

Teatro BuzUm! se
apresenta em Taubaté

Justiça do Trabalho
garante coleta de
lixo em Taubaté

Agentes fiscalizam criadouros 
do Aedes aegypti em
cemitérios de Taubaté

Reformas em túmulos são
interrompidas em Taubaté

A troupe do projeto 
BuZum! chega a Taubaté 
nos dias 23 e 24 para apre-
sentação do novo espetá-
culo “Sabor de Vitória”.
Em Taubaté, as apresenta-
ções gratuitas acontecem 
na Emief Professor Ernes-
to de Oliveira Filho, no 
Parque Aeroporto. Serão 
realizadas 12 sessões nos 
dois dias. O projeto acon-
tece dentro de um ônibus, 
com capacidade para até 
50 pessoas, por sessão. O 
espaço é equipado com ilu-
minação e sonorização te-
atrais e funciona como um 
teatro itinerante, levando 
bonecos que representam 
o cérebro, os olhos, a boca, 

Decisão da Justiça do 
Trabalho emitida na tarde 
desta sexta-feira, dia 19 de 
outubro, determinou que a 
coleta de lixo em Taubaté 
seja retomada com um mí-
nimo de 50% de operação 
do efetivo para a garantia 
do serviço, considerado 
essencial.
Uma nova audiência de 
conciliação foi agendada 
na próxima terça-feira, dia 

O Cemitério Municipal de 
Taubaté e o cemitério São 
Benedito recebem na pró-
xima terça-feira, dia 23 de 
outubro, visitas de equipes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) para 
a fiscalização e monito-
ramento de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti.
Serão vistoriados os tú-
mulos, porta-velas, vasos, 
floreiras e estátuas, bem 
como toda a área dos ce-
mitérios. O objetivo é eli-
minar todos os criadouros 
em potencial do mosquito, 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
Outro novo mutirão de fis-
calização em todos os ce-

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 22 de outu-
bro, a Prefeitura de Tauba-
té interrompe as reformas 
em jazigos nos cemitérios 
municipais. 
Os serviços poderão ser 
retomados a partir de 3 de 
novembro.
Durante este período de 
proibição das reformas, a 
administração vai provi-
denciar a limpeza e orga-

o nariz e a orelha, que ex-
plicam como melhorar os 
hábitos alimentares.
A peça aborda com cria-
tividade o tema: alimen-
tação saudável. Entender 
como o alimento age dire-
tamente na vida de um ser 
humano pode colaborar 
com um destino mais po-
sitivo e com menos doen-
ças. É exatamente isso que 
a história da peça Sabor de 
Vitória abordará de forma 
poética e lúdica. As apre-
sentações são voltadas 
para crianças e adolescen-
tes. O espetáculo tem du-
ração de 20 minutos.
A companhia itinerante de 
teatro de bonecos sobre 

23 de outubro, entre re-
presentantes da empresa 
e do sindicato no Tribunal 
Regional do Trabalho em 
Campinas.
A Secretaria de Serviços 
Públicos de Taubaté, em 
parceria com a Ecotauba-
té, montou uma programa-
ção para garantir o serviço 
de coleta de lixo neste final 
de semana. As atividades 
vão contar com o apoio da 

mitérios do município está 
previsto para ocorrer entre 
os dias 29 de outubro e 1º 
de novembro por conta do 
movimento durante o fe-
riado de Finados em 2 de 
novembro.
Os agentes do CAS tam-
bém estão na fase final de 
vistorias de imóveis para 
a elaboração da ADL de 
primavera. Cerca de 6.000 
imóveis distribuídos em 
10 áreas da cidade devem 
ser vistoriados.
Com a estação da prima-
vera, marcada pela ele-
vação das temperaturas e 
ocorrência de chuvas,   é 
hora de reforçar o alerta 
em Taubaté para o comba-
te ao mosquito. Palestras, 

nização para o feriado de 
finados, dia 2 de novem-
bro. Serviços de limpeza 
e pintura não serão inter-
rompidos.
A orientação é que as fa-
mílias e responsáveis 
respeitem os prazos para 
evitar transtornos aos visi-
tantes no feriado.
Taubaté possui dois ce-
mitérios municipais. O 
Cemitério Municipal de 

rodas BuzUm! Tem apoio 
do Ministério da Cultura e 
patrocínio da CCR Nova-
Dutra.
Projeto BuzUm!
Espetáculo – Sabor de Vi-
tória
Dias – 23 e 24 de outubro
Local – Emief Professor 
Ernesto de Oliveira Filho 
(rua Luiz Otávio, 227, Par-
que Aeroporto)
Horários – 9h, 9h40, 
10h20, 13h30, 14h10 e 
14h50
Fotos pelo link: https://
www.dropbox.com/sh/
y31ci0nmc4snw6s/AA-
CAyyh-LFz4aLhZaVfoII-
ZJa?dl=0
Crédito: Milene Milan

Guarda Civil Municipal, 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Polícia Militar.
A prefeitura pede a cola-
boração da população para 
que evite acumular lixo 
nas vias públicas. Os Pon-
tos de Entrega Voluntária 
(PEVS) de Taubaté vão 
funcionar neste sábado, 
dia 20 de outubro, das 8h 
às 12h, para o recebimento 
de material reciclável.

fiscalizações casa a casa, 
monitoramento de pon-
tos estratégicos, ações de 
bloqueio e atendimento a 
denúncias da população 
integram as estratégias dos 
agentes de controle de ve-
tores. 
A parceria com os agen-
tes comunitários de saú-
de das unidades de ESF 
(                Estratégia de 
Saúde da Família) também 
foi reforçada.
Mesmo com a queda nos 
casos de dengue na última 
temporada, o risco de uma 
nova epidemia sempre 
existe. Além disto, tam-
bém existe a preocupação 
do aumento de casos de 
zika e chikungunya.

Taubaté (Belém, fundado 
em 1887) é composto por 
5.000 jazigos perpétuos, 
15.000 jazigos de arrenda-
mento, 3.400 columbários 
subterrâneos, 775 colum-
bários aéreos e 750 nichos. 
O Cemitério do distrito 
de Quiririm (fundado em 
1928) conta com 100 jazi-
gos perpétuos, 1.000 jazi-
gos de arrendamento e 168 
nichos.
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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

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

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

Livro D-25, FLS. nº 7, Termo nº 6883
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO ALEX DA SILVA e KAROLINE SILVA DE CASTILHO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 19 de outubro de 1990, de profissão produtor rural, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de WILSON JOSÉ DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 26 de abril de 2004 e de 
ROSANA RAMOS DA SILVA, natural de Taubaté/SP, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Campos do 
Jordão-SP, nascida em 17 de maio de 1995, de profissão agricultora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Orlando Soares de Carvalho, nº 9, Assentamento Olga Benario, Tremembé/SP, filha de DONIZETE TAVARES DE CASTI-
LHO, natural de São Paulo/SP, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ZENAIDE PAULA DA SILVA DE CASTILHO, 
falecida em Taubaté/SP na data de 19 de fevereiro de 1999. 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 7, Termo nº 6882
Faço saber que pretendem se casar DANIEL TUPINÁ OLIVEIRA e LARIELLI FIRMINO GOUVÊA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Juazeiro-BA, 
nascido em 8 de novembro de 1989, de profissão eletricista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na rua Noventa 
e Dois, nº 294, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de VALDECIR SOUSA OLIVEIRA, de 53 anos, natural de Patos de 
Espinheiras/PB, nascido na data de 19 de maio de 1965, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MARGARIDA TUPINÁ 
OLIVEIRA, de 47 anos, natural de Juazeiro/BA, nascida na data de 5 de março de 1971, residente e domiciliada em Tremem-
bé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 6 de junho de 1995, de profissão atendente, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VALDIR LOBO DE GOUVÊA, de 51 anos, natural de São Luiz do 
Paraitinga/SP, nascido na data de 20 de maio de 1967, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de ROSANGELA FIR-
MINO GOUVÊA, de 45 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 17 de fevereiro de 1973, residente e domiciliada 
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. 

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

Livro D-25, FLS. nº 8, Termo nº 6884
Faço saber que pretendem se casar ROBSON BATISTA DA SILVA e TAMARA MARIA SILVA, aprensentando os documen-
tos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, nascido 
em 7 de abril de 1986, de profissão motoboy, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua ALbuquerque Lins, nº 
67, Centro, Tremembé/SP, filho de GIVALDO DE JESUS DA SILVA e de HILDA BATISTA DA SILVA. Ela é natural de 
São Paulo-SP, nascida em 3 de novembro de 1987, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Avenida das Monções, nº 509, Parque Recanto da Monica, Itaquaquecetuba/SP, filha de ERALDO ALEXANDRE DA SILVA 
e de MARIA JOSÉ DA SILVA. 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. 

Campanha de combate à 
sífilis lança alerta

para gestantes
A Campanha de Combate 
à Sífilis que acontece em 
Taubaté entre os dias 22 
e 31 de outubro lança um 
alerta para o aumento de 
casos da doença em ges-
tantes.
Levantamento da Vigilân-
cia Epidemiológica indi-
ca que foram registrados, 
entre janeiro e setembro 
deste ano, um total de 248 
casos de sífilis contra 280 
registros no mesmo perío-
do do ano passado. Apesar 
da redução em números 
absolutos, as ocorrências 
de sífilis em gestantes mais 
que dobraram. Foram 65 
casos nos primeiros nove 
meses de 2018 contra 30 
casos no mesmo período 
de 2017.
O teste rápido para detec-
ção da sífilis é oferecido 
em todas as unidades de 
saúde do município para 
as mulheres nos três tri-
mestres de gestação, o que 
favorece o diagnóstico e 
tratamento. Técnicos do 
Ambulatório Municipal 
de Infectologia (AMI) 
avaliam que existe uma 
dificuldade de acesso ao 
parceiro da gestante, que 
é convocado mas muitas 
vezes não comparece para 
avaliação, favorecendo a 
reinfecção.

Um dos objetivos da cam-
panha é a conscientização 
quanto ao uso de preserva-
tivos, que além de previnir 
a sífilis, também oferece 
proteção contra as outras 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs).
A campanha deste ano en-
volve a realização de tes-
te rápido, orientações de 
prevenção, distribuição 
de materiais educativos 
e preservativos. Os tes-
tes rápidos são oferecidos 
em 43 unidades de saúde 
de Taubaté, além do AMI 
e também pela equipe do 
Consultório na Rua.
Serviço:
Campanha de Combate à 
Sífilis 2018
Quando –  de 22 a 31 de 
outubro
Unidades de atenção bási-
ca referências para testes 
rápidos
1. Ana Rosa
2. Água Quente
3. Baronesa
4. Belém
5. Bonfim
6. Bosque da Saúde
7. Chácaras Reunidas
8. Chácara Silvestre
9. Cidade Jardim
10. Continental
11. Esplanada Sta. Terezi-
nha
12. Estiva

13. Estoril
14. Gurilandia
15. IAPI
16. Independência
17. Jaraguá
18. Jd. Rezende
19. ESF Marlene Miranda
20. Monjolinho
21. Mourisco
22. Novo Horizonte
23. Paiol
24. Paduan
25. Piratininga
26. Pinheirinho
27. Pq. Planalto
28. Quiririm
29. Registro
30. Santa Fé
31. Santa Isabel
32. Sta. Tereza
33. Pq. Santo Antônio
34. São Gonçalo
35. São João
36. São Pedro
37. Três Marias
38. Três Marias II
39. Vila Marli
40. V. São Carlos
41. V. São Geraldo
42. V. São José
43. Vila Velha
Atividades extras
29 de outubro – ação no 
CAPS AD
30 de outubro – ação no 
Centro POP
31 de outubro – ação no 
Parque Dr. Barbosa de 
Oliveira com apoio do 
Consultório na Rua
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Time de Malha de Pinda 
está a um empate

do título do Interior

Natação participa da fase 
final dos Jogos

Estudantis Estaduais

Fotografias antigas de 
Pinda estarão em exibição 

até o dia 31

Cidade Legal faz
mapeamento no

Loteamento Mossoró

O time de Malha da Fer-
roviária/Semelp está a um 
empate de ser campeão do 
Interior e alcançar vaga 
para a grande final do 
Campeonato Paulista de 
2018. A competição mais 
importante da modalida-
de no Estado é disputada 
durante todo o ano em três 
fases: Vale do Paraíba, In-
terior de São Paulo e Final 
(jogo que vale o título de 

A equipe de natação da 
categoria Petiz da Semelp 
(Secretaria de Esportes e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba) participou, no último 
domingo (14), da fase final 
dos I Jogos Estudantis Es-
taduais, em Jundiaí.
Pindamonhangaba foi re-
presentada por 18 atletas 
que obtiveram os resulta-
dos: categoria A (de 11 a 
13 anos) Marina Miranda 
primeiro lugar no 100 me-
tros costas, segundo lugar 
nos 50 metros costas e 
terceiro lugar no reveza-
mento 4x50 metros livre;          

Até quarta-feira (31), a 
“Exposição de Fotografias 
Antigas de Pindamonhan-
gaba” estará à disposição 
do público no saguão da 
Prefeitura, das 8h às 17h. 
A exposição visa revelar 
as alterações que a cidade 
passou através da imagem.

A equipe social do Progra-
ma Cidade Legal, do Go-
verno do Estado, estará na 
segunda (22) e terça-feira 
(23) mapeando o Lotea-
mento Mossoró, para o 
processo de regularização 
fundiária, que está em an-
damento. Atualmente, o 
processo está em fase de 
atualização cadastral.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Regularização Fundiária 
da Prefeitura, há cerca de 
25 anos a população do 
bairro aguardava para ob-

campeão paulista). Para 
chegar à decisão, após 
vencer a etapa do Vale do 
Paraíba, Pindamonhanga-
ba precisa tirar um ponto 
do adversário, no próximo 
domingo (21) na cidade 
de Itapecerica da Serra, já 
que venceu o time do in-
terior no primeiro jogo da 
decisão por 6x0 em seus 
domínios. O time da Fer-
roviária/Semelp tem o to-

Amanda Melo primeiro 
lugar nos 100 metros pei-
to, segundo lugar nos 50 
metros peito e terceiro lu-
gar no revezamento 4x50 
metros livre; Sara Melo 
terceiro lugar 4x50 metros 
livre, Mariana Silva tercei-
ro lugar 4x50 metros livre,                                              
Nicolas Salli segundo lu-
gar nos 100 metros peito, 
segundo lugar nos 50 me-
tros peito e terceiro lugar 
no revezamento 4x50 me-
tros medley; José Guilher-
me Santana terceiro lugar 
no revezamento 4x50 me-
tros medley; Igor Silva 

A ideia é mostrar à popu-
lação as transformações 
ocorridas, além de revelar 
o que foi Pinda. “A fotos 
são importantes, pois, com 
elas podemos conhecer 
um pouco mais de nossa 
história”, afirmou o diretor 
de Cultura, Alcemir Pal-

ter as escrituras de seus 
terrenos. O processo es-
tava parado nos últimos 
anos e agora foi retomado, 
estando em sua fase de fi-
nalização de regularização 
junto ao Programa Cidade 
Legal.
O Cidade Legal visa ace-
lerar e desburocratizar os 
processos de regulariza-
ção fundiária no estado 
de São Paulo. A iniciativa 
realiza buscas documen-
tais, análise e diagnóstico 
da situação dos locais para 
a elaboração de um pla-

tal apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, atra-
vés da Secretaria de Espor-
tes. A equipe é composta 
por: Ribamar (Técnico), 
Ico (Presidente da Liga de 
Malha de Pindamonhan-
gaba), atletas: Lucas Ou-
verney, Rodrigo Soares, 
Ari, Junior Bill, Ramirez, 
Vinicius, Luizão, Gabriel 
Morgado, Toni Berthoud, 
Mon e Emerson.

terceiro lugar revezamen-
to 4x50 metros medley e 
Richard Melo no tercei-
ro lugar no revezamento 
4x50 metros medley. Já 
na categoria B (de 14 a 
16 anos) Leticia Monteiro               
Pereira ficou em primei-
ro lugar nos 100 metros                       
peito, Guilherme Souza no 
terceiro lugar 100 metros 
peito.
Participaram também 
desta fase os atletas:                    
Diego Kauê Nascimen-
to, Luiz Duarte Silva e            
João Lucas Claro de San-
tana.

ma.
A exibição conta com um 
acervo de fotografias an-
tigas em preto e branco e 
acontece no piso inferior 
da Prefeitura, localizada 
na Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1400 – 
Alto Cardoso.

no de regularização. Em 
seguida, é feita a emissão 
de certificados de regu-
larização fundiária, que 
são as Declarações de 
Conformidade Urbanísti-
ca e Ambiental (DCUAs) 
e possibilitam o registro 
dos loteamentos. O pro-
jeto atua na regularização 
de parcelamento do solo e 
de núcleos habitacionais, 
públicos ou privados, para 
fins residenciais, localiza-
dos em área urbana ou de 
expansão urbana, sem cus-
to para os moradores.

Termo de Retificação Pregão Presencial Nº 042/2018 - Objeto: Aquisição 
de Bens e Materiais Permanentes para a Divisão da Saúde - Na publicação 
à página de nº 207 do Diário Oficial do Estado, do dia 17/10/2018, com re-
ferência ao Objeto do Pregão em epígrafe, onde se lê: Aquisição de Bens 
e Materiais Permanentes para a Divisão da Saúde, leia-se: Aquisição de 
Carros, Equipamentos de Informática e Mobiliário para Divisão da Saúde. 
Publique-se. Potim, 22 de outubro de 2018. Erica Soler Santos de Oliveira 
- Prefeita Municipal.



ABC Transportes implanta 
sistema de biometria facial

Compre bem inaugura 1ª 
Loja e supera meta inicial

Comunidade do Portal da
Mantiqueira recebe nova

unidade de educação infantil

Coletores paralisam
serviços em Taubaté

A empresa ABC Trans-
portes, responsável pelo 
transporte público de 
Taubaté, inicia em novem-
bro o cadastramento de 
passageiros para o sistema 
de biometria facial.
O novo sistema permite a 
avaliação das característi-
cas faciais de uma pessoa 
através de parâmetros di-
gitais. No mês de novem-
bro terá início o cadas-
tramento dos passageiros 
com benefícios de isenção 
ou desconto.
Com investimento de R$ 
800 mil, o objetivo do sis-
tema é combater fraudes 
nos benefícios de gratuida-
des, garantindo que o car-
tão seja utilizado somente 
pelo seu titular, real be-
neficiário do desconto ou 

Taubaté, outubro de 2018 
– O GPA, um dos maiores 
grupos varejistas do país, 
deu início a expansão do 
seu novo formato de su-
permercados, o Compre 
Bem. A primeira unidade 
foi inaugurada na terça-
feira (16/10), em Taubaté 
(SP), com resultados en-
tre 30% e 50% maiores à 
meta inicialmente previs-
ta, tanto em venda como 
em volume de pessoas. 
A rede foi anunciada em 
maio deste ano como uma 
iniciativa da companhia 
para atuar em mercados 
regionais, atendendo a ex-
pectativa dos clientes que 
procuram por um aten-
dimento mais próximo e 
um portfólio de produtos 
e serviços adequados às 

A Prefeitura de Taubaté 
entrega à população na 
próxima quarta-feira, dia 
24 de outubro, a EMEI 
Professora Claudia Maria 
Labinas Roncon Saud.
A escola, situada no bair-
ro Portal da Mantiqueira, 
conta com uma área cons-
truída de 1.200m², com 10 
salas, cozinha, lactário, 

O serviço de coleta de lixo 
reciclável e domiciliar está 
paralisado em Taubaté 
desde a manhã desta quin-
ta-feira, dia 18 de outubro. 
A prefeitura acompanha o 
caso e cobra uma solução 
por parte da Ecotaubaté. A 
empresa informou que já 
está tomando as medidas 

isenção. Na prática, quan-
do o cartão for encostado 
no validador para libera-
ção da catraca, a câmera 
instalada captará imagens 
do rosto do passageiro. 
Elas serão processadas e 
comparadas às do banco 
de imagens, feitas no ato 
de cadastramento do usuá-
rio e a liberação da catraca 
ocorrerá normalmente.
Para utilizar o novo siste-
ma, os usuários deverão se 
cadastrar na loja da ABC 
Transportes, conforme o 
cronograma abaixo:
– novembro/2018 – idosos 
acima de 65 anos
– dezembro/2018 – sênior 
entre 60 e 64 anos
– janeiro/2019 – pessoas 
com deficiências e demais 
gratuidades

necessidades no bairro em 
que vivem, priorizando as 
seções de perecíveis e de 
atendimento (Açougue e 
Padaria, principalmente). 
Para o Compre Bem, o 
GPA montou uma estru-
tura própria, com times 
de operação, comercial, 
marketing e logística to-
talmente dedicados. “Os 
resultados do primeiro dia 
de operação da loja mos-
trou que o Compre Bem 
nasceu de um projeto as-
sertivo e com total aderên-
cia ao público do entorno 
da loja. Estávamos muito 
bem embasados em pes-
quisas de mercado e firmes 
em nossa entrega de valor 
com esta loja, que prioriza 
atendimento e variedade 
de produtos a um preço 

sala multiuso, infraestru-
tura completa para educa-
ção infantil (em berçário) 
e infraestrutura de rede e 
informática.
Considerando a demanda 
da comunidade, a EMEI 
Portal da Mantiqueira 
vai atender, inicialmente, 
crianças do berçário I e 
II e maternal I, com capa-

judiciais cabíveis para que 
seja mantido um percentu-
al mínimo de atendimento 
da coleta de lixo domici-
liar. 
A coleta de lixo hospitalar 
ocorre normalmente.
Preventivamente, a prefei-
tura orienta a população a 
manter o lixo no domicílio 

– fevereiro/2019 – estu-
dantes
O funcionamento do sis-
tema ocorre conforme o 
término do cadastramen-
to de cada um dos grupos 
acima.
A loja da ABC Transpor-
tes está localizada no Ter-
minal Rodoviário Urbano 
(Rodoviária Velha), par-
que Dr. Barbosa de Oli-
veira, s/nº – boxe 70. O 
atendimento será das 8h às 
17h, nos dias úteis, e das 
8h às 11h30, aos sábados, 
com apresentação dos se-
guintes documentos ori-
ginais e cópias: RG, CPF, 
comprovante de residência 
nominal (recente, no perí-
odo máximo de 3 meses) 
e cartão SIM (apenas sê-
nior).

bastante competitivo para 
a região. Isso se mostrou 
eficiente e nos surpreen-
deu positivamente com o 
sucesso de público durante 
o primeiro dia de funcio-
namento”, afirma Belmi-
ro Gomes, Presidente do 
Compre Bem. O maior vo-
lume de comercialização 
foi registrado nas catego-
rias de carnes, padaria e 
hortifrúti. Com um inves-
timento aproximado de R$ 
6 milhões em uma área de 
2,9 mil m2, a unidade de 
Taubaté gerou 300 empre-
gos diretos e indiretos para 
o município. As primeiras 
unidades do Compre Bem 
estão sendo abertas no es-
tado de São Paulo – até de-
zembro serão 13 unidades 
inauguradas.

cidade para cerca de 160 
alunos.
Serviço:
Inauguração – EMEI Pro-
fessora Claudia Maria La-
binas Roncon Saud
Dia – 24 de outubro
Horário – 10h
Endereço – rua Manoel 
Rodrigues, s/nº – Portal 
Mantiqueira

nesta sexta-feira, dia 19 de 
outubro. 
O lixo deve ficar armaze-
nado em local adequado 
para evitar o acúmulo nas 
ruas da cidade.
Em Taubaté, a coleta men-
sal de resíduos é de cerca 
de 11.300 toneladas por 
mês.
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