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A GAzetA dos Municípios

Peneiras de futsal e
basquete feminino

formarão representantes 
de Pinda em competições

Os atletas que irão repre-
sentar Pindamonhangaba 
nas competições de futsal 
e basquete feminino serão 
selecionados na próxima 
semana, em duas peneiras, 
que serão realizadas pela 
Semelp - Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
da Prefeitura. Jogos da Ju-
ventude, Jogos Regionais 
e Jogos Abertos são algu-
mas das competições que 

Pinda participa durante o 
ano.
As peneiras do futsal mas-
culino serão no ginásio da 
Ferroviária, dias 23 e 25 de 
janeiro. No dia 23, às 19 
horas, será a peneira para 
a categoria Sub20 – nasci-
dos entre 1998 e 1999.
Já no dia 25, também às 
19 horas, será a vez da 
peneira para as categorias 
Sub16 e Sub18 (nascidos 

entre 2000 e 2003). É ne-
cessário estar vestido com 
camiseta, shorts e tênis.
O basquete feminino irá 
realizar sua peneira no dia 
26 de janeiro, com início 
às 17 horas, no ginásio do 
“CE João do Pulo”. A sele-
ção contempla jovens nas-
cidas entre 2001 e 2003. 
Também é preciso estar 
vestida com shorts, cami-
seta e tênis.

Abertas inscrições para 
oficinas no CEU das Artes

em Pindamonhagaba

Estão abertas as inscrições 
para oficinas culturais no 
CEU das Artes, elas são 
gratuitas e abertas ao pú-
blico de todas as idades.
As oficinas começam 
no dia 22 de janeiro, e 
a previsão é que tenha 
duração até dezembro.  
Os participantes podem 
escolher entre artesanato 

com especialidade em cro-
chê ou vagonite, teatro in-
fantil e artes para crianças, 
dança de rua para adultos e 
kids, futsal e jiu-jitsu.
As inscrições podem 
ser realizadas por tem-
po indeterminado,  
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h, na  

Avenida das Orquídeas, n° 
355 ou pelo telefone 3637-
1715.
Artesanato (crochê/ pat-
chwork/ patch aplique) – 
segunda e quarta – 14h às 
17h
Artesanato (vagonite/ pa-
tchwork/ patch aplique) – 
quinta – 14h às 16h
Teatro infantil – quarta – 
15h às 17h
Artes para crianças – se-
gunda a sexta – 09h às 11h 
e 14h às 16h
Jiu-jitsu – segunda, quarta 
e sexta – 20h às 22h
Futsal (Projeto Etna) – se-
gunda, quarta e sexta - 19h 
às 21h
Dança-kids (Projeto Sain-
do das Ruas) – quinta e 
sexta – 19h30 às 20h30
Dança-adultos (Projeto 
Saindo das Ruas) – quinta 
e sexta – 20h30 às 21h30

Taubaté amplia postos 
de vacinação contra

febre amarela

Prazo para inscrição de Blocos 
para o Carnaval Simpatia 2018 
encerra dia 26 em Caçapava

A Prefeitura de Taubaté 
vai ampliar para 27 o nú-
mero de unidades de saúde 
para a campanha de vaci-
nação contra a febre ama-
rela com as doses fracio-
nadas, que acontece entre 
os dias 25 de janeiro e 17 
de fevereiro.
Durante o período da cam-
panha, as unidades vão 
funcionar sem intervalo de 
almoço, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h30. 
Além disto, quatro unida-
des estarão com horário 
estendido de atendimento 
ao público, até as 20h. São 
elas as UBS Mais Inde-
pendência, Fazendinha, 
Mourisco e Aeroporto.

A secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer comunica 
a todos os interessados em 
participar com seus blo-
cos de arrasto do Carna-
val Simpatia 2018 devem 
enviar as documentações 
necessárias às secretarias 
responsáveis até o dia 26 
de janeiro, de acordo com 
o documento anexo (Cli-

Na zona rural, serão qua-
tro postos fixos montados 
nas unidades do Barreiro, 
Monjolinho, Pinheirinho 
e Registro. Em 3 e 17 de 
fevereiro, os “dias D” da 
campanha, está prevista a 
participação de 15 equi-
pes volantes em atividades 
casa a casa na zona rural, 
considerada prioritária 
para a vacinação. Não vai 
haver vacinação na zona 
urbana nestes dias.
As doses padrão da vacina 
serão aplicadas, durante a 
campanha, somente para 
gestantes, crianças entre 
9 meses e 2 anos e para 
viajantes de destinos inter-
nacionais que apresentem 

que aqui e faça downlo-
ad do cadastro - Carnaval 
Simpatia 2018 ).
No dia 9 de fevereiro co-
meça a programação ofi-
cial do Carnaval Simpatia 
2018, com atividades es-
peciais para crianças das 
14h às 17h. Já nos outros 
dias de folia, de 10 a 13 de 
fevereiro, a programação 

comprovante.
O objetivo da campanha é 
vacinar toda a população.
Na próxima quarta-feira, 
dia 24 de janeiro, serão re-
alizados treinamentos para 
as equipes envolvidas na 
campanha de vacinação. 
Os treinamentos aconte-
cem em dois períodos nas 
instalações do campus do 
Bom Conselho, da Unitau 
(Universidade de Tauba-
té).
Campanha de vacinação 
contra febre amarela
Dias: de 25 de janeiro a 17 
de fevereiro
Zona urbana (de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
16h30)

conta com apresentação 
de banda todas as noites, a 
partir das 20h. Nos dias 11 
e 13 também terá sessão 
extra de matinê das 16h às 
19h.
Neste ano serão cerca de 
20 Blocos desfilando, em 
breve teremos o cronogra-
ma com todos os horários 
de seus desfiles.
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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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não cons-
troem frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo 
nas freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em fre-
qüências mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns 
cientistas acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não con-
seguem ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo 
a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só 
é ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil 
gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qual-
quer coisa num raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as 
refeições, os gatos lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe 
diz para se limparem de modo a que predadores não sintam o cheiro da 
comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. 
Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos 
outros gatos que eles lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas 
patas, mas também na face, no pescoço, ombros e cauda. Os gatos con-
seguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura 
chamada região tapetal, composta de células especiais que provocam 
dupla estimulação dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção 
de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste interna-
mente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona como espelho. 
Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e quando 
reflete na região tapetal, volta e passa por elas estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por aca-
so, na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora 
estou tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio 
e Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega 
o que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua gera-
ção não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de 
refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as 
fábricas, onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até 
então, as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas des-
cartáveis. Ah! A energia solar e eólica é que realmente secavam nos-
sas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido 
dos seus irmãos mais velhos e não precisavam comprar roupas novas. 
Quando embalávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jor-
nais amassados, para protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets 
de plástico, que duram cinco séculos pra começar a se degradas. Recar-
regávamos as canetas com tinta ao invés de comprar outra. Anotávamos 
em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de papel nas impresso-
ras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizzaria mais 
próxima. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente 
no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Prefeitura de Pinda
intensifica serviços de 

limpeza por toda a cidade

Desde o início do ano, 
as equipes da Secretaria 
de Serviços Públicos da 
Prefeitura estão realizan-
do limpeza de córregos, 
praças, rotatórias, áreas 
verdes, guias e sarjetas, ta-
pa-buraco, reparo em gale-
rias, entre outras ações.
Nos últimos dias, foram 
feitas limpeza de vege-
tação em locais como a 
Praça do Vila Rica, Praça 
Santa Luzia, Praça São 
Paulo, PSF do Araretama, 

CE Cidade Nova, Bosque 
da Princesa, toda a ex-
tensão da Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 
e Anel Viário. Esses servi-
ços visam levar mais con-
forto e segurança para os 
munícipes.
Cata-Treco
A programação continua 
por todos os locais da ci-
dade em que haja a neces-
sidade. Além da limpeza 
nas ruas, praças, entre 
outros, em breve - ainda 

no mês de fevereiro - a 
Prefeitura vai finalizar 
a agenda do Cata-Treco  
para o ano. Enquan-
to isso, a população que 
precisar do serviço de 
Cata-Treco deverá ligar 
para o telefone 3644-
5205 e fazer a solicitação  
para a remoção de volu-
mes maiores de 1m³. Para 
volumes menores, a popu-
lação poderá levar ao ater-
ro de inertes, localizado no 
Araretama.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 223, Termo nº 6715
Faço saber que pretendem se casar PAULO HENRIQUE RAMOS e MAYARA 
LIMA ALEIXO FERREIRA, 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 14 de novembro de 1991, de profissão engenheiro civil, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Costa Cabral, nº 575, 
Centro, nesta cidade, filho de MAURO DANILO DE FREITAS RAMOS, de 55 
anos, nascido na data de 15 de maio de 1962 e de RITA DE CASSIA RODRI-
GUES FREITAS RAMOS, de 50 anos, nascida na data de 3 de março de 1967, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é 
natural de Taubaté - SP, nascida em 4 de maio de 1992, de profissão engenheira 
civil, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Padre Leonardo 
de Campos, nº 85, Jardim Ana Emilia, Taubaté/SP, filha de JOSÉ GERALDO 
ALEIXO FERREIRA, de 61 anos, nascido na data de 19 de setembro de 1956, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de MARA ALI-
CE LIMA FERREIRA, de 62 anos, nascida na data de 12 de novembro de 1955, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Quatis/RJ. 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- 24, FLS. nº 224, Termo nº 6716
Faço saber que pretendem se casar MURILO AUGUSTO DE ALMEIDA e LA-
RISSA NOGAROTO DE FREITAS RAMOS, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Itirapina - SP, nascido em 10 de março de 1988, de profissão 
funcionário público, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua 
Costa Cabral, nº 961, Centro, nesta cidade, filho de ANTONIO JOSÉ DE AL-
MEIDA, nacionalidade brasileira, de 51 anos, natural de Brotas/SP, nascido na 
data de 31 de julho de 1966, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MEI-
RE RODRIGUES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, de 51 anos, natural 
de Rio Claro/SP, nascida na data de 13 de junho de 1966, residente e domiciliada 
em Itirapina/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 25 de novembro 
de 1982, de profissão funcionária pública, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de SAVERIO DE FREI-
TAS RAMOS, nacionalidade brasileira, de 61 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascido na data de 9 de agosto de 1956 e de EDÍ APARECIDA NOGAROTO, 
nacionalidade brasileira, de 61 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 
11 de fevereiro de 1956, residentes e domiciliados 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.

Inscrições no CAR foram prorrogadas 
até 31 de maio de 2018 em Tremembé

A Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambien-
te e Ministério de Meio 
Ambiente, informam 
que o prazo de inscri-
ção para que o produtor  
rural registre seu imóvel 
no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) foi prorro-
gado para 31 de maio de 
2018, sendo que o prazo 

inicial era 31 de dezembro 
de 2017. O CAR é obriga-
tório para todos os imó-
veis rurais, independente 
do tamanho.
A inscrição no CAR é o 
primeiro passo para que 
o produtor rural consi-
ga a regularidade am-
biental das terras e possa 
ter os benefícios previs-

tos no Código Florestal.  
Sem o cadastro não for 
feito, o produtor ficará im-
possibilitado de requerer 
licenciamentos ambien-
tais, terá restrição a crédi-
to bancário e será impedi-
do de fazer modificações 
cartoriais nos registros de 
imóveis.
O produtor ru-

ral do Estado de São  
Paulo que necessita de 
auxílio no preenchimento 
pode procurar a Casa da  
Agricultura de seu 
município para  
obter orientações. A Casa 
de Agricultura de Tremem-
bé fica localizada na Praça 
Geraldo Costa, nº197, te-
lefone 3672-2050.

Prefeitura e Sebrae/SP inauguram 
unidade do “SEBRAE Aqui” em 

Caraguatatuba

O verão na montanha – Cunha Fest 
começa no dia 25 de janeiro, com 
Fernando Rios e o Viva Tim & Ben

A Prefeitura de Caraguata-
tuba e o Sebrae/SP entre-
gam o posto do “Sebrae 
Aqui” nesta quarta-feira 
(24/1), às 11h, na Secreta-
ria de Governo, no Centro. 
O local auxiliará os empre-
sários, empreendedores e 
microempreendedores in-
dividuais na criação ou no 
aprimoramento do negó-
cio com cursos, palestras, 
oficinas e consultorias pre-
senciais nas áreas de em-
preendedorismo, gestão, 
inovação e mercado.
O Sebrae Aqui é um canal 

Com o projeto Viva Tim 
& Ben, o super cantor Fer-
nando Rios explora seu 
timbre vocal e o poder de 
uma big band para repro-
duzir os maiores sucessos 
das lendas Tim Maia e Jor-
ge Ben Jor.

de atendimento presencial 
e de articulação criado a 
partir da celebração de 
parcerias entre o Sebra-
e-SP, prefeituras munici-
pais e entidades sem fins 
lucrativos interessadas na 
promoção da competitivi-
dade, do desenvolvimento 
sustentável, da melhoria 
do ambiente legal e de ne-
gócios das micro e peque-
nas empresas, contribuin-
do com o fortalecimento 
da economia e o fomento 
do empreendedorismo 
local. A unidade de Cara-

Swing e alegria é a assina-
tura desse show contagian-
te!! 25/01 – 22h – Verão na 
Montanha Cunha Fest
End: Praça Cônego Si-
queira, ao lado da Igreja 
Matriz – Cunha/SP
À tarde, a partir das 15 

guatatuba fica na Av. Frei 
Pacífico Wagner, 1011 – 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3882-
3854 ou e-mail pae.cara-
gua@gmail.com.
O Sebrae Aqui é uma ini-
ciativa da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Governo 
e Sebrae/SP, em parceria 
com a Associação Comer-
cial e Empresarial de Ca-
raguatatuba e Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares do Litoral 
Norte (Sinhores/LN).

h, Vasco Faé e a Orleans 
Street Jazz Band farão 
apresentações nas ruas da 
cidade. Realização: Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Climática de Cunha
Produção: Lucas Shows e 
Eventos
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Museu recebe exposição 
de quatro artistas com
diferentes inspirações
em Pindamonhangaba

Museu recebe exposição 
de relógios antigos em

janeiro em Pinda

Taubaté reduz mortes 
e acidentes no trânsito 

em 2017

Secretaria de Segurança 
Pública coordena operação 
em conjuntos habitacionais 

de Taubaté

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina sedia 
uma grande exposição du-
rante os meses de janeiro 
a fevereiro, com quatro 
artistas, em parceria com a 
Estação Casa Amarela, de 
Caçapava.
Uma das artistas plásticas 
que está exporndosuas te-
las, com temas florais, é 
Sonia Vasconcelos. Ela 
iniciou sua carreira há 33 
anos e segue a Escola Im-
pressionista, utilizando 
também técnica espatu-
lada. Sonia é uma artista 
premiada, com obras espa-
lhadas pelo mundo.
Outra artista presente na 
exposição é Nice Sant, 
ela trabalha com diversas 
técnicas, como desenhos, 
pintura a óleo, acrílico, 
nanquim, aquarela, carvão 

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina recebe, 
neste mês, uma exposição 
sobre relógios antigos.
São 15 peças do acer-
vo, com os mais varia-
dos tamanhos e modelos,  
retratando diferentes épo-
cas, inclusive com algumas 
peças centenárias. Os reló-

A Prefeitura de Taubaté 
fechou 2017 com redução 
de mortes e acidentes no 
trânsito.
De acordo com os dados 
do sistema Infosiga, em 
2016 foram registradas 
47 mortes no trânsito de 
Taubaté e em 2017 foram 
38, redução de 19,1%. 
Considerando somente as 
vias municipais a queda 
de óbitos é ainda maior, de 
30%, sendo que em 2016 
foram 20 óbitos e em 2017 
foram 14.
Os acidentes de trânsito 
também apresentaram re-
dução. Em 2016 foram re-
gistrados 2.157 acidentes, 

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou esta semana uma 
operação nos conjuntos 
habitacionais Benedito 
Capelleto e Sérgio Luc-
chiari, ambos localizados 
no bairro do Barreiro.
A operação, coordenada 
pela Secretaria de Segu-
rança Pública, deve du-
rar 15 dias e conta com a 
participação das secreta-
rias de Desenvolvimento 
e Inclusão Social, Obras e 
Serviços Públicos. A Polí-
cia Militar também apoia a 
operação.
Uma série de denúncias 
dos próprios moradores 
provocou a intervenção 
da administração nos con-
juntos. Entre elas estão 
tráfico e consumo de dro-
gas, depredação da área de 

e porcelana. Ela possui um 
estilo entre impressionista 
e expressionista, com ten-
dências à abstração. Ela 
busca realizar obras con-
temporâneas que lhe per-
mitem maior liberdade de 
expressão e sentimento, o 
que lhe rendeu participa-
ção em várias exposições, 
mostras e salões de arte.
Sandro Miller é um ar-
tista plástico nascido na 
França e atualmente reside 
em São José dos Campos.  
Sua exposição “Raízes da 
Fé” retrata as religiões de 
matrizes africanas em per-
sonificações dos orixás e 
também no cotidiano do 
povo negro. Sua inspi-
ração, segundo o artista, 
vem de sua fé, sua religião 
e dos elementos da nature-
za.
O último artista é Paulo 

gios retratam a ‘passagem 
do tempo’ dando a oportu-
nidade para que os visitan-
tes se envolvam com as ca-
racterísticas de cada peça, 
que definem o período em 
que cada um foi criado,  
conhecendo assim, um 
pouco mais sobre o passa-
do.
Para prestigiar a exposi-

e em 2017 foram 1.939 
ocorrências, queda de 
10%. As vias que mais re-
gistram acidentes, em am-
bos os períodos, são a Av. 
Bandeirantes e Av. Charles 
Schneider.
A queda dos indicadores é 
consequência de um con-
junto de ações nos últi-
mos cinco anos. Entre elas 
estão alterações viárias, 
sistema de fiscalização 
eletrônica em locais com 
índices de acidentes ele-
vados, apoio do COI no 
monitoramento de trânsi-
to, reforço e melhoria da 
sinalização no centro e 
nos bairros. As ciclofaixas 

convívio externo, danos 
nos alambrados e mato 
alto, além da apropriação 
indevida de apartamentos 
cedidos a pessoas que não 
moram mais no local.
Desde o início da ope-
ração, em 16 de janeiro, 
um Fiat modelo Uno foi 
detectado como produto 
de furto enquanto um ou-
tro veículo teria recebido 
peças retiradas do carro. 
Duas pessoas foram con-
duzidas ao Distrito Poli-
cial e responderão pelo 
crime de interceptação. O 
Uno furtado foi devolvido 
ao proprietário.
Mesmo após o término da 
operação, a Guarda Ci-
vil Municipal de Taubaté 
deve atuar permanente-
mente nos dois locais.

Medina que apresenta es-
culturas em ferro e madei-
ra. “Nas obras, o que mais 
me fascina é o contraste 
da madeira com o ferro 
simbolizando o perecível 
e o eterno. Vê-los juntos 
harmonicamente é a mi-
nha realização, seja em-
brenhando-se entre si ou 
adornando a obra”, explica 
o artista.
Para prestigiar a exposi-
ção, que é gratuita, basta 
visitar o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, que 
funciona de segunda a sá-
bado, das 9h às 12h e das 
13h às 17h. O museu fica 
na rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, no centro da 
cidade. Importante ressal-
tar que o local não abre 
aos domingos nem aos fe-
riados.

ção, que é gratuita, basta 
visitar o Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e  
Dona Leopoldina, 
que funciona de se-
gunda a sábado, das  
9h às 12h e das 13h 
às 17h. O museu 
fica na rua Marechal  
Deodoro da Fonseca, no 
centro da cidade. 

também auxiliaram na re-
dução de acidentes, com 
mais segurança para o ci-
clista. Ações de educação 
para o trânsito em escolas 
e vias públicas também 
foram intensificadas em 
2017, em parceria com a 
Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros.
Segurança no Trânsito
A Prefeitura de Taubaté 
firmou convênio com o 
Detran-SP e R$ 1,2 milhão 
será investido em educa-
ção para o trânsito e em si-
nalização viária em 2018, 
dentro do programa Mo-
vimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito.

O conjunto Benedito Ca-
pelleto, composto por 108 
unidades dispostas em 27 
edifícios de dois andares 
cada, foi entregue pela 
Prefeitura de Taubaté em 
maio de 2015 enquanto o 
conjunto Sérgio Lucchiari, 
formado por 320 unidades 
em 80 edifícios com 04 
apartamentos por andar, 
foi inaugurado em novem-
bro do mesmo ano.
Os empreendimentos são 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Taubaté, a Caixa 
Econômica Federal, como 
gestora do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida (Go-
verno Federal), Casa Pau-
lista (Governo Estadual), 
e o gestor do empreendi-
mento, Banco do Brasil.


