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A GAzetA dos Municípios

Reunião debate taxa de 
uso do Teatro Metrópole

Secretaria de Mobilidade
Urbana de Taubaté realiza

melhorias e alterações viárias

Taubaté comemora Dia da 
Cuca no Parque do Itaim

Bamuq fatura bicampeonato 
em Caieiras

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
às 14h30 da próxima quin-
ta-feira, dia 25 de outubro, 
uma reunião sobre isenção 
da taxa de uso do teatro 
Metrópole.
Esta reunião é exclusi-
va para grupos e compa-

Em continuidade às ações 
que visam reduzir os aci-
dentes de trânsito e ga-
rantir a segurança dos 
pedestres, a Secretaria de 
Mobilidade Urbana de 
Taubaté preparou novas 
melhorias e modificações 
na malha viária. 
Em 2018 os índices de aci-
dentes no munícipio apre-
sentaram queda de 9,6% 
com relação ao mesmo 
período de 2017. No mês 
de setembro a redução foi 
de 20%.
Nesta segunda, 22 de ou-
tubro, foram implantados 
dois novos semáforos com 
botoeira entre o cruzamen-
to das ruas Vereador Rafa-
el Braga e Engenheiro Ur-
bano Alves Souza Pereira, 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté ela-
borou uma programação 
especial de sexta-feira a 
domingo para comemorar 
o Dia da Cuca no Parque 
do Itaim.
A agenda que marca uma 
das principais represen-
tantes do folclore nacional 
tem o objetivo de valori-
zar a cultura brasileira em 
detrimento ao halloween, 
festejado pelos america-
nos e já adaptado para 
outros países. A Cuca se 
apresenta na forma de um 
jacaré com longos cabelos 
loiros, graças a adaptações 
para a televisão. No livro 
escrito por Monteiro Lo-
bato, em 1921, a persona-
gem é descrita como uma 
bruxa velha com cara de 
jacaré e garras de gavião.
A programação será varia-
da. Entre as atividades, o 
público vai poder percor-
rer a trilha da Cuca e vê-la 
preparando suas poções 

A Banda Municipal de 
Quiririm (Bamuq) con-
quistou no último domin-
go, dia 21 de outubro, 
o primeiro lugar na 29ª 
edição do Concurso de 
Fanfarras e Bandas de 
Caieiras, um dos maio-
res espetáculos de música 
e dança da região e mais 
tradicionais eventos artís-
ticos do país.O título veio 
na categoria Banda Musi-
cal Sênior, disputada com 
mais outras cinco bandas, 
fazendo a Bamuq bicam-
peã em Caieiras (2017 e 
2018).

nhias de artes e artistas de 
Taubaté, para tenham co-
nhecimento das novas de 
isenção e forma que estes 
pedidos devem ser realiza-
dos.
Os interessados devem 
comparecer à sede da Se-
cretaria de Turismo e Cul-

no bairro Santa Clara, e no 
cruzamento das ruas Bahia 
e José Vicente de Barros, 
na Vila São Geraldo.
Na sexta-feira, 26 de ou-
tubro, no bairro Vila São 
José, a rua Alexandrino 
Corrêa Leite passará a ter 
sentido único de circula-
ção, entre o quarteirão da 
rua José Milliet Filho e a 
rua Prof. Mario Bordini.
E, no dia 3 de novembro, 
a região do Baronesa pas-
sará por alterações viárias, 
visando maior segurança 
dos motoristas, transporte 
público e pedestres:
– Inversão da rua da Im-
prensa, que passará a ter 
sentido da avenida Itambé 
para a Escolástica Maria 
de Jesus;

mágicas.
Serviço:
Dia da Cuca
Dias: 26, 27 e 28 de outu-
bro de 2018
Local: Parque Municipal 
Vale do Itaim
Endereço: Avenida São 
Pedro, nº 2000 – Jardim 
América
26/10 (sexta-feira)
9h – Educação Ambiental: 
Trilha Ecológica e visita a 
nascente modelo (parceria 
com a Secretaria de Meio 
Ambiente)
10h – Oficina Pedagógica: 
viseira e máscara da Cuca
10h30 – Contação de His-
tória
14h – Educação Ambien-
tal: Trilha Ecológica e 
visita a nascente modelo 
(parceria com a Secretaria 
de Meio Ambiente)
15h30 – Oficina Pedagó-
gica: viseira e máscara da 
Cuca
16h – Contação de Histó-
ria

Participaram 32 equipes 
divididas em 10 catego-
rias. 
A Bamuq apresentou cin-
co músicas, regidas pelo 
maestro Rafael Rodri-
go Ribeiro: “Born to be 
wild”, “Dois corações”, 
“Zeus king of the good”, 
“Dancing days”, e o des-
taque foi o medley de Le-
gião urbana, que levantou 
o público.
A baliza Yasmin, em sua 
primeira participação em 
campeonatos, foi desta-
que no concurso e ganhou 
o terceiro lugar em sua 

tura, localizada no Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
Praça Coronel Vitoriano, 
nº 01, Centro.
Para mais informações, o 
telefone do teatro Metró-
pole é (12) 3624-8695 e o 
e-mail é o  teatrometropo-
le@taubate.sp.gov.br.

– Inversão da rua Mari-
nheiro Marcílio Dias, que 
passará  ter  sentido da av. 
Maria Escolástica Maria 
de Jesus para a avenida 
Itambé;
– A avenida Itambé, devi-
do ao intenso movimento 
de veículos e pedestres, 
itinerário do transporte 
público terá a proibição 
de estacionamento em um 
dos lados.
Com a alteração, o trans-
porte público acessará o 
bairro Cidade de Deus 
pela rua Marinheiro Mar-
cílio Dias. As inversões 
de mão também estão re-
lacionadas às questões de 
segurança e de conforto 
viário, inclusive com pedi-
dos da comunidade local.

27/10 (sábado)
9h – Brincadeiras Recrea-
tivas (amarelinha, cama de 
gato, peteca, corda…)
9h30 – Oficina Pedagógi-
ca: viseira e máscara da 
Cuca
10h30 – Contação de His-
tória
13h – Brincadeiras Recre-
ativas (amarelinha, cama 
de gato, peteca, corda…)
14h – Oficina Pedagógica: 
viseira e máscara da Cuca
14h30 – Trilha Ecológica: 
Toca da Cuca
15h – Contação de história
15h30 – Trilha Ecológica: 
Toca da Cuca
28/10 (domingo)
13h – Brincadeiras Recre-
ativas (amarelinha, cama 
de gato, peteca, corda…)
14h – Oficina Pedagógica: 
viseira e máscara da Cuca
14h30 – Trilha Ecológica: 
Toca da Cuca
15h – Contação de história
15h30 – Trilha Ecológica: 
Toca da Cuca

categoria. O mór Danilo, 
que conduziu a banda até 
o maestro, também em 
sua primeira participação, 
garantiu o terceiro lugar, 
ficando apenas um ponto 
atrás do primeiro coloca-
do.
A Bamuq oferece aulas 
gratuitas com o professor 
Dorival de Souza Filho, 
que acontecem todas as 
terças e quintas-feiras, das 
9h às 11h e das 14h às 17h. 
A sede da Banda fica no 
Parque Municipal de Qui-
ririm, à rua João Botossi, 
nº 151.



página 2 A GAzetA dos Municípios 24 de outubro de 2018

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 24/10/2018
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
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Abernessia.
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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cio local.
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(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.

Outubro Rosa segue em
Pindamonhangaba com

atividades de conscientização

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, dá pros-
seguimento nesta semana 
às atividades de conscien-
tização do Outubro Rosa. 
No próximo domingo (28), 
o Parque da Cidade rece-
berá o “Treinão Rosa”, 
ato que busca estimular a 
atividade física e ajudar 
na prevenção ao câncer de 
mama.
As inscrições para o 
“Treinão Rosa” custam 
R$ 30,00 podem ser feitas 
com os professores: Robi-
nho (RK Runners) 99186-
6398, Érika (Sou + Turma 
da Corrida) 98190-0506, 
Lauri e Gustavo (Espaço 
FIT) 98255-3051, Vander-
lei 99151-3483, e no Fun-
do Social de Solidariedade 
(3643-2223 ou rua Depu-
tado Claro César, 53, cen-
tro). Para os participantes 
do “Treinão”, há as opções 
nas modalidades: cami-
nhada, 5 km e 10 km. O 
dinheiro arrecadado será 
revertido para o custeio de 
exames do GAPC (Grupo 
de Apoio às Pessoas Com 
Câncer).
Conscientização e preven-
ção
Durante todo este mês, a 
Secretaria de Saúde pre-
parou atividades especiais 
para mulheres de Pinda-
monhangaba e na última 

quinta-feira (25), o Cpic 
(Centro de Prática Inte-
grativas Complementares) 
recebeu palestras sobre a 
saúde da mulher e seu pa-
pel social, além de ativida-
des voltadas para o Outu-
bro Rosa. O dia no Cpic 
começou por volta das 8 
horas com um café comu-
nitário. Logo após acon-
teceu a palestra “O que te 
constitui, mulher?” com a 
diretora de Educação, psi-
cóloga Luciana Ferreira. 
As ações prosseguiram 
com a facilitadora Lúcia 
Mendonça que falou sobre 
a Constelação Familiar, 
houve também palestra 
sobre ioga postural e téc-
nicas de respiração para o 
empoderamento com Mila 
Garcia, além da dança cir-
cular.
A coordenadora do Cpic, 
Ticiana Gama Santana, 
avalia a ação como muito 
positiva e bem aproveitada 
pelas mulheres, sendo um 
momento muito especial. 
Caminhada Rosa
No sábado (20), a décima 
“Caminhada Rosa” levou 
mulheres às ruas, incluin-
do a primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Domingues, para cami-
nharem pela conscien-
tização e prevenção do 
câncer; além de ter como 

intuito estimular a ativida-
de física.
BOX:
Carreta da Mamografia
Após ter suas atividades 
interrompidas, por proble-
mas técnicos, neste sábado 
(20) e segunda-feira (22), 
a Carreta da Mamogra-
fia deverá retornar com o 
atendimento nesta terça-
feira (23). Até o fechamen-
to desta edição, a equipe 
técnica estava na carreta 
realizando a manutenção.
A carreta da Mamografia 
está instalada no estacio-
namento da Prefeitura, 
onde deverá permanecer, 
no mínimo até o dia 8 de 
novembro, para o devido 
atendimento às mulheres 
de Pindamonhangaba.
Para o atendimento serão 
distribuídas diariamente 
50 senhas de segunda a 
sexta-feira para o atendi-
mento no mesmo dia; den-
tro do horário que é das 9 
às 18 horas. Aos sábados 
serão 25 senhas, das 9 às 
13 horas. Mulheres de 35 
a 49 anos precisarão apre-
sentar o pedido médico, 
cartão SUS e RG; acima 
de 50 anos serão neces-
sários somente o RG e o 
cartão SUS. Os exames se-
rão retirados no prédio da 
Saúde da Mulher que fica 
na rua João Gama, 115, o 
antigo P.A. da Unimed.
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Time de malha de Pinda 
decide título do Interior em 
São Bernardo do Campo

Basquete de Pinda conquista
vitória em partida emocionante 

no João do Pulo

Atletas da EMS Taubaté Funvic 
são homenageados por

Pentacampeonato Paulista

Pinda participa de Campeonato 
Brasileiro Loterias Caixa
de Natação Paraolímpica

Pinda volta ao “palco” 
onde conquistou o título 
de campeão paulista de 
2012
Terminou empatada, nes-
te domingo (21), a deci-
são do título de campeão 
entre o time de Malha da 
Ferroviária/Semelp e Ita-
pecerica da Serra, em 6x6. 
Após abrir 6x0 jogando 
em casa, no domingo ante-
rior (21), o time de Pinda 
perdeu o jogo por 6x0, re-
sultado que leva a decisão 
do título para a cidade de 
São Bernardo do Campo 

No último sábado (20), o 
time de basquete feminino 
de Pindamonhangaba ven-
ceu em partida emocio-
nante contra a equipe de 
Sorocaba, pelo Campeo-
nato Paulista de Basquete. 
O placar do jogo foi vira-
do pouco antes da partida 
terminar. O jogo em que 
Pinda ficou grande parte 
do tempo atrás do adver-
sário foi virado a 4min30 
do término do jogo. No 
fim, vitória pindamonhan-
gabense por 76 a 67. Esta 

Atletas e membros da co-
missão técnica da EMS 
Taubaté Funvic recebem 
na próxima terça-feira, dia 
23 de outubro, uma home-
nagem pela conquista do 
Pentacampeonato Paulista 
de Vôlei Masculino.  O 
evento acontece no audi-
tório do Sedes, às 9h30, e 
é aberto ao público.
A equipe sagrou-se cam-
peã pela quinta vez conse-
cutiva em 15 de outubro, 
quando venceu o Sesi-SP 
no golden set. Também no 
evento desta terça-feira, o 
capitão e levantador Ra-
pha será nomeado Embai-
xador do Programa Escola 
de Atletas e Formação In-
tegral (EAFI), da Prefeitu-
ra de Taubaté.
A programação ainda con-
ta com a entrega de certi-
ficados das melhores notas 
de cada modalidade aos 

No último fim de semana, 
a equipe de natação de Pin-
damonhangaba/Semelp 
participou do Campeonato 
Brasileiro Loterias Caixa 
de Natação Paraolímpica, 
em São Paulo.
Os resultados foram: João 
Leone segundo lugar nos 

no próximo domingo dia 
(4/11).
O campo de malha do Bae-
ta Neves em São Bernardo 
do Campo, que será pal-
co da grande final, já foi 
motivo de muita alegria 
pra cidade, pois em 2012 
Pindamonhangaba con-
quistou seu primeiro título 
paulista naquela oportuni-
dade, também decisão em 
campo neutro, onde o time 
da Água Preta/Semelp sa-
grou–se o grande campeão 
naquele ano.
A equipe que representa 

é a quarta vez que o time 
da cidade vence na com-
petição, dos dez jogos em 
que disputou. Fizeram 
parte deste grande jogo: 
Casanova, Tati Pacheco, 
Leticia Lisboa, Licinara, 
Thaina, Nazinha, Lorena, 
Natalia, Thamires, Tama-
ra, Barbara e Ana Beatriz, 
sob o comando do técnico, 
Luis Bondioli. “No último 
período fiz um pedido de 
tempo. E falamos sobre a 
responsabilidade defensi-
va de cada uma delas. Era 

alunos da EAFI. Serão en-
tregues e exibidos ao pú-
blico também os troféus 
das equipes de Taubaté 
que conquistaram títulos 
nos Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo, nas 
modalidades futsal, xa-
drez, tênis de mesa, vôlei, 
atletismo e handebol.
O programa EAFI é des-
tinado para alunos regu-
larmente matriculados nas 
escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Taubaté para 
prática de modalidades es-
portivas olímpicas como: 
handebol masculino, atle-
tismo feminino e masculi-
no, judô feminino e mas-
culino, basquete feminino, 
tênis feminino e mascu-
lino, voleibol feminino e 
masculino. E outras mo-
dalidades não olímpicas, 
como futsal masculino e 
feminino, além de esportes 

100 metros costas, terceiro 
lugar 200 metros medley e 
quarto lugar nos 100 me-
tros borboleta; Matheus 
Silva terceiro lugar nos 
100 metros peito e quarto 
lugar nos 50 metros livre; 
Sérgio Ribeiro terceiro lu-
gar nos 200 metros livre 

Pindamonhangaba é for-
mada pelo técnico, Ri-
bamar; presidente da Liga 
de Malha de Pindamo-
nhangaba, Ico e pelos atle-
tas Lucas Ouverney; Ro-
drigo Soares; Ari; Junior 
Bill; Ramirez; Vinicius; 
Luizão; Gabriel Morgado; 
Toni Berthoud e Emerson. 
Dos atletas campeões em 
2012 três deles estarão 
novamente disputando a 
grande final, podendo re-
petir o feito, sendo eles: 
Lucas Ouverney, Junior 
Bill e Ramirez.

um jogo muito importante 
para a classificação, era o 
‘agora ou nunca’ naquele 
pedido de tempo. As me-
ninas acabaram voltando 
com uma intensidade mais 
forte e a gente conseguiu 
virar a partida. Acabamos 
ganhando por nove pon-
tos de diferença”, destaca 
Luis. A equipe que repre-
senta Pindamonhangaba 
no Campeonato Paulista 
volta à quadra nesta sex-
ta-feira (26) contra o líder, 
Santo André.

que possuem equipes pro-
fissionais ou encontram-se 
em fase de montagem de 
equipes. A
EAFI abrange também a 
inclusão socioeducativa, 
a formação de equipes 
de base dos times profis-
sionais da cidade, a inte-
gração entre famílias, co-
munidade e escola, para 
proporcionar o desenvol-
vimento integral dos alu-
nos enquanto cidadãos.
SERVIÇO
Homenagem aos Campe-
ões Paulista e nomeação 
do capitão Rapha como 
embaixador da EAFI
Dia – 23 de outubro
Horário – 9h30
Local – auditório do SE-
DES
Endereço – Av. Dr. Bene-
dito Elías de Souza, 705 
– Jardim Jaraguá, Taubaté 
– SP

e Amanda Oliveira no sé-
timo lugar nos 50 metros 
livre.
As equipes de natação da 
Semelp estão sempre par-
ticipando de campeonatos, 
visando aprimorar cada 
vez mais o desempenho de 
seus atletas.



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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