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A GAzetA dos Municípios

Inscrições para Festival da 
Viola Caipira em Taubaté 

vão até 25 de julho

Escola do Trabalho do 
Centro oferece 148 vagas 
para cursos em Taubaté

Rogério Lima de Taubaté
representa o Brasil nos

Jogos Parapan Universitários

Projeto Conviver de Taubaté realiza 
Festa Julina para mais de mil idosos

A Secretaria de Turismo 
e Cultura da Prefeitura de 
Taubaté mantém, até 25 
de julho, abertas as inscri-
ções para participação no 
Festival da Viola Caipira. 
As inscrições devem ser 
realizadas no Centro Cul-
tural Toninho Mendes, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 18h.
Cada interessado poderá 
se inscrever apenas uma 

A unidade do Centro da  
Escola do Trabalho de 
Taubaté disponibiliza  148 
vagas para cursos profis-
sionalizantes gratuitos nas 
áreas de tecnologia, gestão 
e artesanato.  A unidade  
fica na rua Armando Sal-
les de Oliveira, 284, e as 
matrículas serão recebidas 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30.
Na área de  tecnologia, a  
inscrição será realizada no 
dia 25 de julho, próxima 
quarta-feira. No dia 26 de 
julho, quinta-feira, as ins-
crições são para cursos na 
área de   gestão. E no  dia 

O velocista Rogério Costa 
Lima, que integra a equi-
pe do Esportes para Todos, 
da Prefeitura de Taubaté,  
representa o Brasil nos Jo-
gos ParapanAmericanos 
Universitários. A competi-
ção teve início nesta últi-
ma quinta-feira, dia 19 de 
julho, e vai até o dia 29 de 
julho em São Paulo.
Lima, que compete na 
classe F53, disputará três 
provas: 100m, 200m e 
400m rasos.  
As disputas do paratletis-

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
de Taubaté realizou na úl-
tima quinta-feira, dia 19 
de julho, a Festa Julina 
do Projeto Conviver que 
contou com a participação 
de 1.200 idosos. Eventos 
como este servem para 
fortalecer vínculos através 
da convivência.
A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Projeto Con-
viver, têm como objetivo 
estimular o envelheci-
mento ativo, otimizando 
oportunidades para saúde, 
participação e segurança, 
proporcionando qualidade 
de vida aos que estão en-

vez e para cada dupla ou 
trio concorrente deverão 
ser apresentadas as 3 mú-
sicas a serem apresenta-
das, uma para cada fase 
da competição. Além da 
entrega da documentação 
exigida em edital. O Fes-
tival acontece de agosto a 
dezembro, composto por 
fases eliminatórias, se-
mifinal e final e tem por 
objetivo incentivar a cul-

27 de julho, próxima sex-
ta-feira, estarão disponí-
veis as inscrições para cur-
sos na área de  artesanato.
Os cursos destinam-se a 
moradores de Taubaté. 
Para certificar residência  
no município, será solici-
tado no ato da matrícula o 
comprovante de endereço 
e o título de eleitor, além 
do  RG e CPF. Para o curso 
de Informática Básica, que 
é certificado pelo Senai, é 
preciso apresentar  a decla-
ração escolar ou histórico 
escolar do ensino funda-
mental. Quem optar pelos 
cursos na área de gestão 

mo nos Jogos ParapanA-
mericanos Universitários 
acontecem de 21 a 24 de 
julho, na pista do Centro 
de Treinamento Paralím-
pico. Participam do evento 
esportivo 12 países, entre 
eles Estados Unidos, Ca-
nadá, Chile, Colômbia, 
Argentina, Costa Rica, 
Brasil, Venezuela, Para-
guai, Honduras, México e 
Uruguai.
As disputas acontecem nas 
modalidades: atletismo, 
atletismo paradesportivo, 

velhecendo.
O Projeto Conviver de-
senvolve dois tipos de 
trabalho: um deles é reali-
zado através de 25 grupos 
setoriais de convivência, 
em diversos bairros do 
município, que atendem 
1.200 idosos. Os grupos 
promovem ações e ativi-
dades voltadas às áreas de 
cultura, recreativa, inte-
grativa, física, promoção 
humana, assistencial, saú-
de e educativa, visando a 
integração e participação 
do idoso na sociedade, 
contribuindo para reverter 
à imagem cultural do en-
velhecimento. A outra ver-

tural popular, valorizando 
a música sertaneja raíz. A 
premiação será para os três 
concorrentes finalistas, em 
valores que variam de R$ 
1.000,00 e R$ 3.000,00. O 
edital com todas as infor-
mações está disponível no 
www.taubate.sp.gov.br na 
aba licitações, concurso e 
dúvidas podem ser sana-
das pelos telefones: 3621-
6040 e 3629-5868.

deve entregar o histórico 
escolar do ensino médio. 
Todos esses documentos 
exigem a apresentação dos 
originais e cópias .
Serão aceitas inscrições 
realizadas pelo próprio 
candidato,que poderá op-
tar por apenas um curso.  
Para menores de idade, os 
responsáveis devem com-
parecer para  efetuar a ma-
trícula. 
Lembrando que o preen-
chimento das vagas é por 
ordem de chegada. Para 
mais informações, é só en-
trar em contato pelo tele-
fone 3625-5060

basquetebol, futebol, fut-
sal, voleibol, judô, nata-
ção, natação paradesporti-
vo, taekwondo, tênis, tênis 
de mesa e tênis de mesa 
paradesportivo.
O Brasil está sediando a 
primeira edição do FISU-
AMERICA Games, o pri-
meiro Pan-Americano vol-
tado exclusivamente para 
o público universitário. 
Com realização da FISU 
America e da Confedera-
ção Brasileira do Desporto 
Universitário – CBDU.

tente é o Centro de Convi-
vência, que se caracteriza 
como um espaço destina-
do ao desenvolvimento de 
atividades socioculturais e 
educativas, dando oportu-
nidades à participação do 
idoso na vida comunitária, 
prevenindo situações de 
risco pessoal e contribuin-
do para o envelhecimento 
ativo. O trabalho desen-
volvido conta com a par-
ceria entre as secretarias 
de Esporte e Lazer, Saúde 
e Educação.
Taubaté conta ainda com o 
Centro Dia do Idoso, que 
atende idosos semidepen-
dentes.
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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

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também 
a chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito 
útil na contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo 
grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na 
superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais 
problemas e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e im-
plementar soluções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de 
“grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 
anos é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraça-
das, mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensa-
mentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole 
palavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando 
as mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de 
bom que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que 
rodeia de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que 
existe em você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema 
de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, 
mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamen-
to... A escolha é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Final de semana teve atrações 
musicais e Festa da Cerejeira

No dia 21 de Julho come-
çou a Festa da Cerejeira 
em Flor. A tradicional fes-
ta da comunidade japone-
sa acontece nos dias 21,22, 
28 e 29 de Julho e 4, 5, 11 
e 12 de Agosto. Neste ano, 
no cinquentenário da co-
memoração, a Prefeitura 
Municipal e o Condephat 
fazem o tombamento da 
festa como patrimônio his-
tórico, cultural e imaterial 
de Campos do Jordão.
A cerimônia de tomba-
mento que deverá contar 
com a presença do consul 
do Japão no Brasil, acon-
teceu no domingo, dia 22, 
ao meio dia. Durante os 
dias de celebração, além 
de aproveitar o espetáculo 
das cerejeiras em flor, os 
visitantes poderão viven-
ciar um pouco da cultura 
japonesa, participando das 
apresentações artísticas.
Outro ponto alto da festa 
são as comidas típicas ja-
ponesas e da culinária lo-
cal. Toda a renda arrecada 
contribui com a manuten-
ção do Recanto de Repou-
so para Idosos Sakura-Ho-

me. A festa acontece das 
9h às 16h. Os ingressos 
custam R$ 18,00. Estu-
dantes e idosos com mais 
de 60 anos pagam meia. 
Crianças de até 6 anos e 
portadores de necessida-
des especiais não pagam.
Festival de Inverno 
O Festival de Inverno 
continua, recheado de 
apresentações gratuitas. 
Nesse sábado (21) houve 
apresentações na Concha 
Acústica da Praça do Capi-
vari às 11h e às 13h, com a 
presença da Orquestra Jo-
vem do Rio Grande do Sul 
( 11h) e Alunos do Festival 
(13h). As 17h, a Capela do 
Palácio do Governo rece-
be Neymar Dias, com seu 
concerto de viola brasilei-
ra. Os três concertos são 
gratuitos.
Encerrando o dia, no Au-
ditório Cláudio Santoro, 
acontece a apresentação 
da Camerata do Festival, 
com ingressos a R$ 80,00.
No domingo (22), Campos 
do Jordão recebe cinco es-
petáculos gratuitos. Mas é 
preciso escolher por que 

alguns são no mesmo ho-
rário. As 11h da manhã, a 
Capela do Palácio do Go-
verno recebe os violonis-
tas Ignácio Rodes e Robert 
de Visée. No Auditório 
Cláudio Santoro aconte-
ce a apresentação da Or-
questra Sinfônica Jovem 
de Mogi das Cruzes. Na 
Praça do Capivari se apre-
senta a Banda Sinfônica de 
Taubaté. 
A Concha Acústica da 
Praça do Capivari rece-
be ainda no mesmo dia, a 
Banda Sinfônica de Mogi 
das Cruzes que volta a se 
apresentar às 14h, com ou-
tro repertório. E as 16h30 
a Banda Musical de Gua-
rujá. As atrações continu-
am no Auditório Cláudio 
Santoro, às 16h30, com o 
grupo de Música Antiga 
do Festival, com ingressos 
a R$ 50,00. 
Durante a semana, as apre-
sentações gratuitas conti-
nuam na Igreja de Santa 
Terezinha, a partir das 17h. 
São esperados cerca de 
150 mil visitantes, neste 
final de semana.

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

Livro D-24, FLS. nº 270, Termo nº 6808
Faço saber que pretendem se casar THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS e 
CLAUDIA LUIZA NEVES, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé-SP, nascido em 9 de fevereiro de 1994, de profissão agente de por-
taria, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Higino Si-
queira, nº 30, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de HILDEBRANDO ALVES 
DE JESUS, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de 
CLAUDIA MARIA BUENO, de 52 anos, nascida na data de 30 de junho de 
1966, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela 
é natural de Tremembé-SP, nascida em 17 de fevereiro de 1993, de profissão 
auxiliar de desenvolvimento infantil, de estado civil solteira, residente e domici-
liada no mesmo endereço do contraente, filha de CLAUDIO LUIZ NEVES, de 
59 anos, nascido na data de 23 de setembro de 1958, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de SANDRA REGINA GUILHERME 
MONTEIRO, de 51 anos, nascida na data de 6 de julho de 1967, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixa-
do em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

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

Livro D-24, FLS. nº 270, Termo nº 6809
Faço saber que pretendem se casar FLAVIO JOSÉ LINS BRANDÃO e ALES-
SANDRA ROVEDA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de João 
Pessoa-PB, nascido em 8 de agosto de 1973, de profissão auxiliar logístico, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua São Francisco, nº 150, 
Centro, Tremembé/SP, filho de FLÁVIO BRANDÃO, falecido em Varginha/
MG na data de 4 de agosto de 2014 e de ROSA LINS BRANDÃO, falecida 
em Varginha/MG na data de 12 de maio de 1997. Ela é natural de Caçapava-SP, 
nascida em 29 de março de 1973, de profissão cabeleireira, de estado civil divor-
ciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ 
IRONILDO ROVEDA, falecido em Tremembé/SP na data de 19 de setembro de 
1991 e de SELENE MARIA BIDINOTTO ROVEDA, de 74 anos, nascida na 
data de 4 de agosto de 1943, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Pindamonhangaba/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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Defesa Civil alerta sobre
riscos de queimadas

Mês de aniversário de Ubatuba 
terá prova esportiva inédita

Colônia de Férias da
Semelp é sucesso de
participação em Pinda

Martim de Sá recebe hoje (21)
eventos pelo Dia da Causa Animal

Durante o inverno, perío-
do de estiagem, a Defesa 
Civil do município, em 
conjunto com a Secretaria 
de Meio Ambiente, Secre-
taria de Serviços Públicos 
e Corpo de Bombeiros, re-
aliza o combate a focos de 
queimada no município.
A Defesa Civil recomen-
da à população que reali-
ze ações simples para para 
evitar início de queima-
das, por exemplo, não re-
alizando a queima de lixo 
nem jogar cigarros junto 

Ubatuba comemora seus 
381 anos no mês de outu-
bro e, na ocasião, diversas 
ações são programadas 
para celebrar a data. Uma 
delas é sediar uma prova 
esportiva inédita, denomi-
nada Ohana Kahi.
Organizada pelos mesmos 
responsáveis do tradicio-
nal UB 515, o Ohana Kahi 
é uma prova piloto de tria-
thlon de ultradistância, 
que exigirá de seus atletas 
completarem um percurso 
de 5 quilômetros de nata-
ção, 200 quilômetros de 
ciclismo e 50 quilômetros 
de corrida totalizando 255 
km. A previsão é que 15 
atletas participem da pro-

Nada melhor do passar as 
férias escolares brincan-
do! Melhor ainda, quando 
as brincadeiras são super-
visionadas pelos profis-
sionais da Secretaria de 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura (Semelp), que pro-
põem atividades educati-
vas e que irão desenvolver 
todo o potencial da crian-
ça. Nestas férias de julho, 
as Big Férias são uma ex-
celente opção para a crian-
çada e têm tido grande re-
torno. Nos dias  16 e 17, 
a Colônia de Férias foi no 
CE João do Pulo. Com a 
presença de 140 crianças 
por dia, foram realizadas 
diversas atividades como 

A cidade de Caraguatatuba 
comemora neste sábado 
(21/07), das 14h às 18h, o 
Dia da Causa Animal com 
um evento que será reali-
zado no Espaço Pet Par-
cão, no bairro da Martim 
de Sá.
Várias atividades foram 
agendadas pela Prefeitura 
de Caraguatatuba, em par-
ceria com a Rádio Cara-
guá FM. Entre as atrações 
estão previstas palestras 
sobre posse responsável, 
Concurso Pet com desfile 

à via de transito. A fuma-
ça originada de queimadas 
prejudica a saúde, princi-
palmente de pessoas com 
problemas respiratórios, 
além de causar incômodo 
e o risco de acidentes, de-
vido à dificuldade de visu-
alização da sinalização de 
pistas, pedestres e outros 
motoristas e motociclistas.
Queimada é crime am-
biental. Provocar incêndio 
em mata ou floresta é cri-
me ambiental definido no 
artigo 41 da Lei de Crimes 

va, que deve acontecer a 
partir das 6 horas da ma-
nhã do dia 27 de outubro.
O secretário de Esportes e 
Lazer de Ubatuba, Richard 
Ricardo dos Santos, come-
mora a escolha de Ubatu-
ba como sede da disputa. 
“ Nossa cidade, mais uma 
vez, se torna pioneira nes-
se tipo de evento e senti-
mos muito orgulho em 
receber a primeira prova 
de um percurso como este 
realizada no Brasil, Mais 
uma vez, mostramos que 
somos receptivos a gran-
des eventos como esse”, 
afirmou. De acordo com 
um dos organizadores da 
prova, Alexandre Luna, o 

mini vôlei, basquete, ban-
deirinha, pular corda, ofi-
cinas de pintura, desenho, 
maquiagem, pipa e dança, 
entre outras. As atividades 
foram selecionadas com o 
objetivo de resgatar  brin-
cadeiras da cultura popu-
lar e esportes adaptados 
para cada faixa etária.
As crianças foram dividi-
das em grupos por idade (5 
a 7/ 8 a 9/ 10 a 12 anos) e 
passaram por todas as ati-
vidades propostas.
No encerramento, as crian-
ças apresentaram uma 
coreografia que foi desen-
volvida durante a oficina 
de dança. “Ver a alegria 
das crianças durante as ati-

de cães, Show Dog com 
adestramento e a presen-
ça de Ong’s defensoras da 
causa animal.
Por intermédio do verea-
dor Dennis Guerra, o pú-
blico presente terá a opor-
tunidade de conhecer uma 
equipe de canil da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo e como é feita a ope-
ração envolvendo animais.
Além disso, o Centro de 
Controle de Zoonoses 
(CCZ), ligado a Secreta-
ria de Saúde, fará o traba-

Ambientais, com previsão 
de pena de reclusão de dois 
a quatro anos, assim como 
causar incêndio expondo 
a vida, integridade física 
ou patrimônio de outro a 
perigo sujeita o infrator à 
reclusão de três a seis anos 
(artigo 250 do Código Pe-
nal).
Em caso de queimadas, a 
população pode entrar em 
contato pelos telefones: 
3643-1083 (Defesa Civil) 
ou 193 (Corpo de Bombei-
ros PM).

espírito “Ohana” (família, 
em havaiano), faz com 
que a distância se torne 
um meio para o atleta en-
trar em contato com sua 
própria essência, se co-
nhecendo melhor, fazendo 
com que se torne uma ex-
periência transformadora. 
Ele ainda acrescenta que, 
assim como o UB 515, 
não é uma prova de tempo, 
mas de vencer a si mesmo.
“O objetivo é estabelecer 
a prova e trazer as pesso-
as do mundo todo para vi-
venciar o triathlon como 
estilo de vida. O triathlon 
é um meio, mas o mais im-
portante são as pessoas”, 
acrescentou Luna.

vidades e dos pais no mo-
mento da apresentação foi 
muito gratificante”, afir-
mou a gestora de Esportes, 
Marilda Oliveira. “A Se-
melp, através do Departa-
mento de Lazer, agradece 
aos pais pela confiança no 
nosso trabalho e estamos 
empenhados em atender o 
munícipe com qualidade e 
respeito”, garantiu.
A Colônia de Férias “Big 
Férias” continua dias 19 
e 20 no Centro Esportivo 
Cidade Nova e dias 23 e 
24 no Centro Esportivo 
Zito, das 13h30 às 17h30. 
Ainda há vagas e as inscri-
ções podem ser feitas no 
dia e local da Colônia. 

lho de microchipagem dos 
animais. Para ter acesso ao 
serviço, os donos de pets 
precisam levar RG, CPF 
e comprovante de residên-
cia.
O Dia da Causa Animal 
virou lei em 2017, após 
aprovação da Câmara do 
projeto de autoria do ve-
reador Dennis da Silva 
Guerra.
Serviço:
Espaço Pet Parcão
Rua Irineu Mendes de 
Souza, Martim de Sá
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Mutirão da saúde é
realizado no bairro Canaã 

em Tremembé

Prefeitura de Taubaté
entrega nova escola no 

bairro Monjolinho

Animais de abate são flagrados sendo alimentados com
produtos que aumentam risco de ocorrência de Vaca Louca

Começa nesta sexta-feira 
a integração no transporte 

público de Taubaté

Parque da Cidade em
Pinda terá Festival de Cultura

Em parceria com a Igreja 
Santo Expedito, a Secreta-
ria Municipal de Saúde re-
alizou uma série de ações 
no bairro Canaã. Foram 

A prefeitura de Taubaté 
entrega nesta segunda-fei-
ra, dia 23 de julho, às 10h, 
o novo prédio da EMEIE-
FM Prof. José Marcondes 
de Moura, no bairro Mon-
jolinho.
A escola atende desde o 
maternal I até o 3° ano 
do ensino médio. São 35 
alunos na educação infan-
til, 260 alunos do ensino 
fundamental, aproxima-
damente 80 alunos do en-

Brasil nunca teve caso da 
doença e manutenção da 
condição de risco despre-
zível é indispensável para 
manutenção das exporta-
ções.
Durante fiscalização no 
interior de São Paulo, nes-
ta terça-feira (17), fiscais 
federais agropecuários 
encontraram mais de 60 
animais sendo alimenta-
dos com cama de aviário, 
o que é um fator de risco 
para o surgimento de ca-
sos de Vaca Louca, a En-

A integração no transpor-
te público em Taubaté foi 
antecipada para esta sex-
ta-feira, dia 20 de julho, 
iniciando em 10 vans e 23 
microônibus que já estão 
em operação pelo Tctau.
Os permissionários insta-
laram validadores de car-
tão e o GPS para funcio-
namento do sistema. Com 
isso o usuário vai poder 
trocar de veículo, seja Tc-
tau ou ABC, e no período 
de uma hora pagará so-
mente uma passagem.
Os usuários que possuem 
o Cartão Rápido Taubaté 
passará a utilizá-lo tam-

No sábado (21), no Parque 
da Cidade terá atividades 
da cultura de rua. O even-
to tem apoio da Prefeitura, 
por meio do Departamento 
de Cultura e da Coordena-
doria de Eventos. Será o 
Festival de Cultura.
Crescente nos últimos vin-
te anos, a cultura hip hop 
apresenta o movimento 
das ruas, um estilo de vida 
que demarca território. 
Podendo ser considerado 
também como uma cultu-
ra popular que possui forte 
protesto social.

realizados: vacinação, afe-
rição de pressão arterial, 
avaliação e orientação nu-
tricional, avaliação odon-
tológica e teatro sobre a 

sino médio e 12 alunos no 
curso profissionalizante do 
Senac.
Toda a obra foi realizada 
com recursos próprios da 
administração municipal 
e totaliza R$ 7.145.181,52 
de investimento. 
São 3.300 m² de área cons-
truída, incluindo 17 salas 
de aula, duas cozinhas, bi-
blioteca e quadra coberta 
com vestiários. 
O local conta com o abas-

cefalopatia Espongiforme 
Bovina. Os animais serão 
encaminhados para mata-
douros regidos pelo Ser-
viço de Inspeção Federal 
(SIF) para separação do 
Material de Risco Especí-
fico (MRE). 
Após a retirada de partes 
de risco, o SIF vai avaliar 
a possibilidade de liberar 
parte da carne para consu-
mo.
O Brasil é considerado 
país com risco desprezí-
vel de Vaca Louca e esta 

bém no transporte com-
plementar. A nova medi-
da é válida para todos os 
segmentos, como idosos, 
pessoas com deficiência, 
estudantes, vale transporte 
ou passageiro comum.
Os veículos tipo van, que 
possuem cerca de 16 lu-
gares sentados, serão li-
mitados em duas vagas de 
gratuidades com assentos 
demarcados. 
Após a troca por microô-
nibus, essa regra não será 
mais válida.
Os permissionários assina-
ram os contratos para ope-
ração do sistema no início 

“A ideia do evento é que 
a população tenha con-
tato com a cultura de rua 
de modo geral. O graffi-
ti, assim como as demais 
atrações, estão presentes 
no cotidiano da cidade, 
mas muitas vezes passa 
despercebido e acaba so-
frendo preconceito. É uma 
forma de mostrar que cada 
um de nós tem como estilo 
de vida”, comenta o gra-
fiteiro Joi. As atividades 
no Parque da Cidade terão 
graffiti; apresentação da 
equipe de BMX, weelling 

febre amarela.
Todo 1° sábado de cada 
mês, nossa equipe de saú-
de estará visitando o bair-
ro.

tecimento de água clo-
rada do poço artesiano,              
biodigestores e sistema de 
reuso da água dos banhei-
ros.
Serviço:
Inauguração da                
EMEIEFM Prof. José 
Marcondes de Moura
Dia: 23 de julho
Horário: 10h
Endereço: Estrada                 
Municipal Sete Voltas, km 
14, bairro Sete Voltas

é uma das condições para 
seguir como exportador de 
proteína animal. “Nós re-
alizamos, periodicamente, 
fiscalizações surpresas nas 
propriedades rurais para 
garantir que o país siga 
livre da Encefalopatia Es-
pongiforme, vulgarmente 
conhecida como mal da 
Vaca Louca. 
Seria desastroso para a 
economia se surgisse um 
foco da doença”, explica 
Jean G. F. Joaquim, audi-
tor fiscal federal agrope-

de julho, e a partir da data 
da assinatura têm 90 dias 
para se adequarem às no-
vas regras.
Todos os veículos do Tc-
tau terão que ser trocados 
por micro-ônibus de 21 a 
24 lugares, com duas por-
tas (uma para embarque e 
outra para desembarque), 
catraca, bilhetagem ele-
trônica, GPS e plataforma 
elevatória para cadeiran-
tes.
Os horários das viagens 
serão determinados pela 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, através de ordem 
de serviço operacional.

best trick, exposição de 
carros tunados, batalhadas 
de MCs, shows de rap e 
trilha monitorada para as 
crianças com a equipe do 
Circuito Aventura.
O coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, afirma 
que é importante propor-
cionar atividades culturais 
para os mais diversos pú-
blicos da cidade.
A entrada é gratuita e tam-
bém haverá a arrecadação 
de agasalhos para a distri-
buição para famílias ca-
rentes.

cuário responsável pela 
equipe que realizou a fis-
calização desta terça-feira. 
A ação contou com o apoio 
da Policia Ambiental e da 
Secretaria de Agricultura 
do Estado de SP.
A Vaca Louca pode atacar 
o sistema nervoso central 
dos animais, levando a pa-
ralisia, e é transmissível ao 
ser humano. 
Uma das formas de con-
taminação entre os ani-
mais é o canibalismo, que 
é o consumo de carne da 

mesma espécie. A cama de 
aviário é um subproduto 
da criação de aves. 
Ela é composta pelos res-
tos de comida e fezes des-
tes animais que se alimen-
tam de ração feita à base 
de carne bovina e suína. 
Quando o produtor, por 
medida de economia, ali-
menta o gado com este 
material, produz o cani-
balismo, pois os bovinos 
passam a ingerir proteínas 
deles mesmos, que estão 
nos restos de alimentos e 

nas fezes das aves.
A legislação determina 
que animal que se alimen-
ta da cama de aviário seja 
apreendido e destinado ao 
abate em matadouros fri-
goríficos com SIF porque 
eles têm equipes técnicas 
treinadas e instruídas para 
acompanhar a retirada e 
destruição dos MREs. 
Depois de retirado o ma-
terial, a equipe avalia se o 
restante da carne do ani-
mal abatido está apto ao 
consumo humano.


