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A GAzetA dos Municípios

FLIT 2018 bate recorde
de público

Taubaté prorroga
campanha de

vacinação antirrábica

Sedes recebe atividade
do Setembro Amarelo

A segunda edição da Fei-
ra de Literatura Infantil 
(FLIT) de Taubaté termi-
nou no último domingo, 
dia 23 de setembro, com 
um saldo de recorde de 
público. Mais de 39 mil 
pessoas circularam pela 
Avenida do Povo durante 
os sete dias do evento. Isto 
representa um crescimento 
de 116,6% de movimenta-
ção de público em relação 
ao ano passado.
Os destaques ficaram para 
as noites de abertura e en-
cerramento de FLIT, que 
lotaram a avenida com os 
shows dos grupos Palavra 
Cantada e Balão Mágico. 
Além do Balão Mágico, o 
domingo também contou 
com uma atividade literá-
ria com a cantora e com-
positora Fernanda Takai, 
mesa de debates sobre a 
produção literária para o 
público infantil, apresen-
tação de Yasmin Giacomi-
ni (The Voice Kids), coral 
Vozes de Taubaté, viola 
caipira,  intervenções ar-
tísticas e dança.
Para a comissão organiza-
dora, a FLIT 2018 conso-
lidou a cidade de Taubaté 
como detentora do título 
de Capital Nacional da 
Literatura Infantil. No as-
pecto pedagógico, entre os 
objetivos atingidos com a 
FLIT estão o desenvolvi-
mento cultural dos alunos 
da rede pública de ensino e 
a formação de professores 
para a multiplicação dos 
conteúdos.
Dois livros foram lança-
dos durante a feira. Na 

O Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) de 
Taubaté prorroga até a 
próxima sexta-feira, dia 28 
de setembro, a campanha 
de vacinação antirrábica.
Dois postos de vacinação 
vão funcionar durante esta 
semana no próprio CAS e 
no hipermercado Shibata, 

A Secretaria de Esportes 
de Taubaté promove na 
próxima quarta-feira, dia 
26 de setembro, uma tar-
de de atividades no Sedes 
dentro da campanha de 
prevenção ao suicídio – 
Setembro Amarelo.
O tema vem sendo deba-
tido ao longo do mês por 
meio de atividades com os 
alunos dos programas es-
portivos do ComUnidade 
em Ação. A campanha Se-
tembro Amarelo promove, 
desde 2015, a conscienti-

obra “Taubaté – A cidade 
da Gente”, estudantes das 
escolas PEEJ 3 (Parque 
Planalto), Emef Professor 
Juvenal da Costa e Silva 
(Juvenal), Emef Professor 
Luiz Ribeiro Muniz (Mon-
te Belo) e Emeief Cônego 
Benedito Augusto Corrêa 
(Itaim) estudaram as temá-
ticas propostas e foram os 
guias do escritor José San-
tos por locais históricos e 
turísticos do município, 
como a Bica do Bugre e o 
Mercado Municipal. Tam-
bém foram abordados as-
pectos voltados ao resgate 
da valorização da história e 
cultura, como a imigração 
italiana, a Festa da Imacu-
lada, a Fanfarra Municipal 
de Taubaté (Famuta), o es-
critor Monteiro Lobato e o 
artesanato das figureiras.  
Já o livro “Taubaté, capi-
tal nacional da literatura 
infantil”, foi escrito por 86 
alunos, envolvendo todas 
as escolas públicas da ci-
dade e mais quatro esco-
las particulares. Nele, os 
alunos puderam trabalhar 
a valorização da cidade 
de Taubaté como a Capi-
tal Nacional da Literatura 
Infantil e a importância do 
escritor Monteiro Lobato 
para a cidade. Os poemas 
foram escritos por alunos 
do fundamental I (do 1º 
ao 5º), os contos pelo fun-
damental II (6º ao 9º) e as 
crônicas foram compostas 
pelos alunos do ensino 
médio.
O quarto dia da FLIT ain-
da teve a atividade Litera-
tura Marginal, com direito 

das 9h às 16h. Foram va-
cinados até agora 29.992 
animais na zona rural e 
zona urbana do municí-
pio. A expectativa é de 
vacinar este ano cerca de 
35 mil cães e gatos. Mais 
informações pelos telefo-
nes 5704-8048 (CCZ) ou 
3635-4091 (CAS). Postos 

zação a respeito do suicí-
dio do Brasil, no mundo e 
suas formas de prevenção.
Confira abaixo a progra-
mação do dia 26.
Ação pontual – Quarta 
Feira 26/09/18 – SEDES
• 13h- Itinerário Escola da 
Bola (Cidade de Deus, Be-
lém, Terra Nova)
• 13h30- Chegada dos par-
ticipantes
• 14h- Apresentação da 
campanha (auditório)
Fala da Secretaria de Saú-
de (auditório)

a prática de leitura com-
partilhada e mesa redonda.
Outra atração prestigia-
da foi a atividade literária 
com Fernanda Concon – 
a Alicia, do Carrossel. A 
jovem autora participou 
de um animado bate-papo 
com o público e autogra-
fou 300 livros na noite de 
sexta-feira, dia 21 de se-
tembro.
Estiveram presentes na 
FLIT 2018 estandes de 11 
editoras: Autêntica, Callis, 
Casa Cultura, Ciranda 
Cultural, Companhia das 
Letras, Cortez, Edelbra, 
Girassol, Melhoramentos, 
Mercuryo Jovem e Paulus.  
O Espaço Nerd/Geek com 
as atividades das escolas 
Imago – Academia de Arte 
e Design e Super Geeks, 
também levou entreteni-
mento ao público infanto-
juvenil.
O tema geral da FLIT de 
2017 foi  “O Saci – Ética 
e Cidadania na Literatu-
ra Infantil”. A edição de 
2018 abordou a temática 
de “Narizinho – reinações 
na terra de Lobato”. O pla-
nejamento para a edição 
do próximo ano já come-
çou e tem data definida. A 
feira acontece entre os dias 
16 e 22 de setembro com a 
temática “Visconde de Sa-
bugosa – Direto da Biblio-
teca de Dona Benta para 
a FLIT 2019”. Entre as 
estratégias traçadas está a  
captação de recursos, via 
Programa de Ação Cultu-
ral (Proac), que conta com 
aprovação da Secretaria de 
Estado da Cultura.

de vacinação Hipermer-
cado Shibata –  Jd. Maria 
Augusta Horário – das 9h 
às 16h (sem intervalo para 
almoço)
CAS – rua Vereador José 
Roberto Bueno de Mattos, 
235
Horário – das 9h às 11h30 
e das 13h30 às 16h

• 14h30- Orientação para 
as atividades
Amistosos Escola da Bola, 
EAFI, SAAD (Quadras es-
cola)
Amistosos de Gol do Fu-
turo (Campo escola)
Atividades abertas de 
parkour (Espaço externo 
na escola)
Apresentação equipe Naja 
(Espaço livre na escola)
• 16h – Festa de encerra-
mento para celebração da 
vida
• 16h30- Término
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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

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles 
obtinham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho 
e óxido de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os 
artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com 
microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos fei-
tos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles 
autênticos pintores preparavam as tintas com misturas complexas ainda 
não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços 
de suas obras.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, 
o kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para 
aproveitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela 
é descascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do 
sangue, estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão 
de ventre. Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diaria-
mente, já que não existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz 
da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando 
com o nosso cachorrinho...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de ar-
rombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cer-
veja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto 
e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas 
ao Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender 
e a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade 
para dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a si-
tuação, capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as 
diferenças individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos 
os momentos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno 
está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.

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

Livro D-24, FLS. nº 291, Termo nº 6850
Faço saber que pretendem se casar FABIANO APARECIDO PIRES DOS SANTOS SILVA e AMÁBILE DE AMORIM, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé-SP, nascido em 24 de agosto de 1994, de profissão serrador, de estado civil divorciado, residente e 
domiciliado na Rua Antenor Vargas, nº 503, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA, de 
57 anos, natural de Caçapava/SP, nascido na data de 20 de outubro de 1960, residente e domiciliado em Caçapava/SP e de 
MARIA CLEONICE PIRES DOS SANTOS SILVA, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 16 de fevereiro 
de 1971, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 20 de junho de 1995, de pro-
fissão operadora de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ 
ODAIR FERREIRA DE AMORIM, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 7 de dezembro de 1958 e de 
MARIA ISABEL GUEDES DE AMORIM, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de março de 1971, 
ambos 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.

Basquete de Pinda
prossegue no

Campeonato Paulista

Na próxima sexta-feira 
(28), a equipe feminina de 
basquete da Secretaria de 
Esportes viaja até Campi-
nas para mais uma partida 
pelo Campeonato Paulis-
ta, desta vez contra o time 
Vera Cruz.
A equipe que vem de uma 
recente derrota contra o 
Santo André por 78x32, no 
ginásio do João do Pulo, 

está empenhada em rever-
ter este cenário e promete 
fazer um grande jogo em 
busca da vitória. O técni-
co, Luis Bondioli, afirma 
que “este foi um jogo atí-
pico, todo time tem um 
dia ruim. Mas não dá pra 
ficar lamentando temos 
um campeonato inteiro 
pela frente, a gente vai se-
guir trabalhando para que 

no próximo jogo a equipe 
possa estar melhor”.
Este é o retorno da equi-
pe de alto rendimen-
to de Pindamonhanga-
ba e       de acordo com 
a equipe técnica há um 
grande esforço de todos os                                                        
envolvidos para fa-
zer               com que esta                                  
modalidade esportiva seja 
um destaque.
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Atletismo garante 7
vagas na fase estadual

dos jogos abertos infantis

Taubaté conquista 4 ouros 
nos jogos escolares

do Estado

Taubaté conquista 13
medalhas em etapa do

Valeparaibano de Tênis de Mesa

Vôlei feminino sub 15 de
Taubaté vence o Barueri

Museu Histórico recebe
“Jornada do Patrimônio”

A equipe de atletismo de 
Taubaté Luasa Sports ga-
rantiu no último final de 
semana sete vagas para a 
fase estadual dos Jogos 
Abertos Infantis.
A fase regional  foi dispu-
tada nos dias 22 e 23 de se-
tembro Em Pindamonhan-
gaba, com a participação 
de 22 atletas do municí-
pio. As provas envolveram 
as categorias A (11 a 13 

De 11 a 20 de setembro, na 
cidade de Americana/SP, 
aconteceram os Jogos Es-
colares do Estado de São 
de Paulo e Taubaté subiu 
quatro vezes ao topo do 
pódio na principal compe-
tição.
Com o resultado, quatro 
vagas foram garantidas 
para o Brasileiro Escolar 
Sub-14, que acontecerá 
em Natal, no mês de no-
vembro.
A cidade foi representa-
da por 79 atletas, sendo 

A equipe de tênis de mesa 
disputou a VIII etapa do 
campeonato Valeparaiba-
no, que aconteceu no úl-
timo domingo, dia 23 de 
setembro, em São José dos 
Campos. A etapa contem-
plou todas as categorias 
desde o pré-mirim (até 11 
anos) até o veterano (aci-
ma de 50 anos) e os atle-
tas trouxeram nove meda-
lhas para casa, sendo dois 

A equipe de vôlei femini-
no sub 15 de Taubaté ven-
ceu por 3 sets a 0 o Barueri 
na última sexta-feira, dia 
21 de setembro, no ginásio 
da CTI, em partida válida 
pelo Campeonato da Fede-
ração Paulista de Voleibol.
 “Colocamos em prática 

A “Jornada do Patrimônio” 
aconteceu neste sábado 
(22), no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina.
O evento teve início na 
parte da manhã, com um 
bate-papo com o coorde-
nador do Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, José 

anos) e B (14 a 16 anos) 
e os campeões garantiram 
vaga para a fase estadual, 
em Jundiaí.
A Escola de Atletas e For-
mação Integral (Eafi) foi  
bem representada com os 
campeões na categoria A 
Marcela Frediani (600 me-
tros); Vitória (75 metros e 
salto em distância), Diego 
Lucilo (600 metros); e no 
revezamento 4×75 metros 

a maior delegação, for-
mada em grande parte 
por atletas da Escola de 
Atletas e Formação In-
tegral (Eafi Sedes)  e da 
equipe de atletismo Luasa 
Taubaté. No total, quatro                                  
medalhas de ouro e seis   
de prata foram conquista-
das.
O atleta Enzo Barros foi 
campeão nas provas de 
75 e 250 metros, acompa-
nhado de Kathelyn Rocha, 
ouro nos 800 metros pelo 
segundo ano consecutivo. 

ouros, duas pratas e nove 
bronzes.
Os destaques taubateanos 
ficaram por conta dos cam-
peões Mailton Almeida 
Junior na categoria adulto 
masculino e Luciano Luci-
lio na categoria sênior.
Após as oito etapas, a si-
tuação de Taubaté é positi-
va no “Troféu Eficiência”. 
Entre os federados, a equi-
pe se encontra em 4º lugar 

tudo que treinamos na se-
mana, contando principal-
mente com saques preci-
sos, o que facilitou muito 
o nosso desempenho”, 
disse a treinadora Mariana 
Cesar. Para a treinadora, o 
volume de jogo devido aos 
Jogos Escolares do Estado 

Caramez,  sobre o patri-
mônio histórico de Pinda 
e, na parte da tarde, a pa-
lestra “Patrimônio Cultu-
ral: Identidade, Memória e 
Técnica”, com o monitora-
mento da arquiteta e urba-
nista Fernanda Craveiro. 
Houve, ainda, duas visitas 
técnicas: ao Palacete Vis-
conde da Palmeira (que 

feminino Vitória, Vitória 
Teixeira, Marcela e Le-
ticia. Na categoria B, os 
campeões foram Murilo 
Cioffi (arremesso do peso) 
e Kathelyn Rocha (800 
metros).
O atletismo de Taubaté 
volta a competir na pró-
xima semana, nos dias 28, 
29 e 30 de setembro, em 
Fortaleza-CE, pelo Cam-
peonato Brasileiro sub-16.

Nas modalidades coletivas 
o destaque foi o handebol, 
campeão com atletas da 
Eafi.
As modalidades vice-cam-
peãs foram: vôlei mas-
culino e feminino, futsal 
feminino, tênis de mesa 
masculino e feminino, e 
xadrez masculino.
O Brasileiro Escolar ocor-
rerá em Natal/RN, em no-
vembro, e os vencedores 
conquistam vagas para o 
Sul-Americano Escolar, 
no Peru.

com 1.174 pontos. Já entre 
os não federados, a equipe 
é líder isolada com 1.113 
pontos.
O próximo compromisso 
do tênis de mesa taubate-
ano é o TOP 8 do valepa-
raibano de tênis de mesa, 
evento em que disputarão 
os 8 melhores de cada ca-
tegoria, no dia 16 de de-
zembro, em São José dos 
Campos.

de São Paulo (JEESP) foi 
benéfico para a equipe.
As meninas voltam às 
quadras na próxima quin-
ta-feira, dia 27 de setem-
bro, e enfrentam a equipe 
do A.D. Centro Olímpico, 
na casa das adversárias, 
em São Paulo.

abriga o Museu Histórico) 
e ao Palacete 10 de Julho. 
O objetivo do evento foi 
resgatar o valor do patri-
mônio. “É um evento para 
conhecer os prédios tom-
bados e aprender a impor-
tância de se ter patrimônio 
preservado no município”, 
afirmou o diretor de Cultu-
ra, Alcemir Palma.
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Novos veículos reforçam
coleta de resíduos

em Taubaté

Taubaté recebe 2ª Semana 
de Prevenção de

Acidentes com Abelhas

Decreto cria Parque Natural
Municipal Vale do Itaim

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 24 de setem-
bro, Taubaté recebe um re-
forço para a frota de coleta 
de resíduos com a opera-
ção de novos veículos. O 
evento de lançamento será 
às 7h30, no Sedes.
O objetivo é tornar o ser-
viço de coleta no municí-
pio mais ágil e eficiente. 
Os novos veículos são 
da linha especial Kolec-
tor Torqshift, fabricados 
pela Ford. A linha Cargo 
Kolector vem prepara-
da para receber coletor/
compactador de resíduos. 
Os equipamentos de com-
pactação são da Planal-
to, todos automatizados e 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Decreto nº 
14.339, de 20 de setembro, 
cria o Parque Natural Mu-
nicipal Vale do Itaim con-
siderando a necessidade 
do município em instituir 
unidades de conservação 
que possibilitem a gestão 
pela captação e aplicação 
de recursos de compensa-
ção ambiental.
O Parque Natural Muni-
cipal Vale do Itaim possui 
área total de 208 alquei-
res e tem como objetivos: 
proteger os recursos natu-
rais, preservar as espécies 
da fauna e da flora, espe-

monitorados. Os novos ve-
ículos também já iniciam 
as atividades pelas ruas de 
Taubaté com uma adesiva-
gem em reforço à campa-
nha do Outubro Rosa, que 
busca a conscientização 
das mulheres a respeito 
da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer 
de mama. A empresa Eco-
Taubaté começou a operar 
em junho de 2016 no mu-
nicípio. Hoje, a empresa 
tem 360 funcionários e 99 
equipamentos de pequeno 
a grande porte, que reco-
lhem cerca de 11.300 tone-
ladas de resíduos por mês. 
A EcoTaubaté é responsá-
vel pela coleta e transporte 

cialmente as endêmicas 
e ameaçadas de extinção, 
recuperar ou restaurar 
ecossistemas degradados, 
especialmente os biomas 
Mata Atlântica e Cerra-
do, promover educação e 
conscientização ambien-
tal, além de recreação e 
turismo ecológico, valo-
rizando o conhecimento e 
a cultura popular local e 
proporcionar meios e in-
centivos para atividades de 
pesquisa e estudos cientí-
ficos. O decreto municipal 
foi publicado nesta sex-
ta-feira, 21 de setembro, 
quando é comemorado o 

de resíduos domiciliares 
e de feiras livres, coleta 
hospitalar, varrição manu-
al e mecanizada de vias e 
logradouros, destinação 
final em aterro sanitário, 
corte, trituração e coleta 
de poda, roçagem manu-
al e mecanizada, pintura 
manual e mecanizada de 
guias, limpeza de bueiros, 
entre outras atividades.
Serviço
Lançamento da frota de 
coleta de resíduos
Dia e horário: 24 de se-
tembro de 2018, segunda-
feira, às 7h30
Local: Sedes – na rua 
Amador Bueno da Veiga, 
220, no Jardim Jaraguá.

Dia Mundial da Árvore. 
A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté também 
apresenta oficialmente 
nesta data o Plano Munici-
pal de Arborização Urbana 
e do Guia de Arborização 
Urbana de Taubaté. Os 
documentos estão dispo-
níveis para download no 
site www.taubate.sp.gov.
br. Ambos são importantes 
ferramentas de gestão e de 
comunicação, pois trazem 
conceitos e orientações so-
bre o correto planejamen-
to, implantação e manejo 
da arborização urbana no 
município.


