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A GAzetA dos Municípios

Taubaté enfrenta São José na 
Copa Paulista de Futsal

Novembro Azul reforça
estratégias de saúde do homem

Taubaté participa do 1º Fórum 
de Turismo Regional da

Região Turística Rios do Vale

O  Taubaté Futsal volta à 
quadra nesta sexta-feira, 
dia 26 de outubro, pela 
terceira rodada da Copa 
Paulista. A equipe encara o 
São José, às 20h, no giná-
sio do Tênis Clube. Uma 
vitória no clássico regional 
reabilita os taubateanos 
na competição. Na última 

Taubaté veste azul em 
novembro para  cons-
cientização da sociedade 
e população masculina, 
em especial, sobre a im-
portância da prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer de próstata e diabe-
tes. A campanha Novem-
bro Azul tem o objetivo de 
fortalecer as estratégias de 
saúde do homem.
Para isto, serão realizadas 
nas unidades de saúde pa-
lestras educativas para a 
sensibilização do público 
masculino em aderir as 
consultas e aos programas 
disponíveis na rede(tria-
gem para diabetes , hiper-
tensão arterial , oferta dos 
testes rápidos , prevenção 
de tabagismo e hanseníase 
e estímulo a prática de ati-
vidade física).
O Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) estima 
68.220 novos casos de 

Representantes de Taubaté 
participam na próxima ter-
ça-feira, dia 30 de outubro, 
do 1º Fórum de Turismo 
Regional – Região Turísti-
ca Rios do Vale. O evento 
acontece em Jacareí.
Taubaté participa ativa-
mente do processo de re-
gionalização do turismo, 
integrando a Região Tu-
rística Rios do Vale junto 
às cidades de Caçapava, 
Jacareí, Jambeiro, Lagoi-
nha, Natividade da Serra, 
Paraibuna, Redenção da 
Serra, Santa Branca, São 
Luiz do Paraitinga e Tre-
membé.
Entre os representantes 
de Taubaté que integrarão 
mesas redondas durante o 
evento estão a professora 
Lia Carolina Prado, Silé-
sio Tomé, professor Edson 
Trajano, Elisa Surnin Saes 
e Solange Barbosa.
A regionalização do turis-
mo é um dos princípios da 
Política Nacional de Turis-
mo, estabelecida pela lei 
11.771/2008. 
O trabalho regionaliza-
do permite ganhos não só 
para o município que re-
cebe o visitante, mas para 
toda a região.
Embasando-se em reco-
mendações da Organiza-
ção Mundial de Turismo, 
o Ministério do Turismo 

partida, o time empatou 
em 1 a 1 com Indaiatuba 
no ginásio da Vila Apare-
cida. “Deixamos a vitória 
escapar em casa e agora 
precisamos recuperar es-
ses pontos perdidos na 
casa do adversário. Vamos 
aprimorar principalmente 
a parte ofensiva para che-

câncer de próstata este ano 
no Brasil. Balanço da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté indica que foram 
registradas 20 mortes por 
câncer de próstata no mu-
nicípio entre janeiro e se-
tembro deste ano. Do total 
de casos, a grande maioria 
(10) ocorre em pacientes 
com mais de 80 anos. Em 
números absolutos, o total 
de casos se mantém o mes-
mo em relação ao mesmo 
período do ano passado.
O diagnóstico precoce é 
vital para o sucesso no 
tratamento do câncer de 
próstata. 
A prevenção deve começar 
ainda na juventude, com 
um estilo de vida saudável 
e uma dieta rica em frutas, 
verduras, cereais integrais 
e com menos gordura, aju-
dando a diminuir o risco 
de câncer. E mais impor-
tante do que a dosagem 

adotou em 2004 essa po-
lítica focada no desenvol-
vimento regional, dando 
maior protagonismo às 
Unidades da Federação.
Serviço:
1º Fórum de Turismo Re-
gional – Região Turística 
Rios do Vale
Quando – dia 30 de outu-
bro
Onde – EducaMais Jacareí 
(avenida Engenheiro Davi 
Monteiro Lino, 3.595 – Jd. 
Marcondes)
11h30
Abertura: Interlocutora 
Regional
Turismóloga Daniela Cas-
sal – Natividade da Serra
12h
Mesa Redonda: História 
da Região
Pesquisadora Lia Carolina 
Prado – Taubaté
“Em busca de um rotei-
ro esquecido: O caminho 
entre as vilas de Parati e 
Taubaté”
Sarkis Ramos Alwan – 
Santa Branca
O Vale no Ciclo do Café
13h
Mesa Redonda: Turismo e 
a Economia Criativa
Turismo Rural
Silésio Tomé – Sertões de 
Taubaté – Taubaté
Economia Criativa e De-
senvolvimento Regional
Prof. Dr. Edson Trajano – 

gar ao resultado positivo”, 
disse o técnico Leandro 
Reis. Restando três jo-
gos para o fim da primei-
ra fase, o Taubaté precisa 
somar pontos para brigar 
pela classificação.
CRÉDITO DA foto: Jonas 
Barbetta / Top 10 Comuni-
cação

isolada do PSA (exame 
laboratorial) é o acompa-
nhamento frequente da 
saúde do homem e  ficar 
alerta para qualquer sinal 
suspeito como:
• Micção frequente.
• Fluxo urinário fraco ou 
interrompido.
• Vontade de urinar fre-
quentemente à noite (Nic-
túria).
• Sangue na urina ou no lí-
quido seminal.
• Disfunção erétil.
Aproveitando o momento 
da Campanha do Novem-
bro Azul, também será re-
alizada a triagem de novos 
casos de diabetes através 
do teste de glicemia capi-
lar. Estima- se que a pre-
valência de diabetes média 
na população brasileira 
acima de 18 anos seja de 
6,9%. Em Taubaté, seriam 
previstos cerca de 16.870 
novos casos.

UNITAU – Taubaté
Terceiro Setor/TBC Turis-
mo de Base Comunitária
Susi Fauser – Instituto 
Fauser – Paraibuna
Economia Criativa
Marcelo Gomes Chene – 
Mandizeiro – Paraibuna
Empreendedorismo
Elisa Surnin Saes – Colô-
nia Italiana de Quiririm – 
Taubaté
Turismo Rural
Adriano Levorin – Santa 
Branca
Desenvolvimento Susten-
tável: Um Desafio para a 
Economia Criativa
Eng. Paulo da Horta – Ja-
careí
14h50
Regionalização do Turis-
mo
Jorge Carlos Silveira Du-
arte (SENAC)
15h50
Gastronomia Regional
Apresentação do Instituto 
Chão Caipira
In memoriam de João Ru-
ral – Paraibuna
16h50
Produção Artesanal Asso-
ciada ao Turismo
Caçapava
17h50
Roteiro Regional
Turismóloga Solange Bar-
bosa – Taubaté
Encerramento
Apresentação Cultural

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite nº 17/2018, Processo nº52/2018, para Contra-
tação de Empresa para Prestação de Serviços de Fechamento Alambrado e Subs-
tituição Esquadrias Prédio CRAS. Abertura da Sessão Pública dia 06/11/2018 às 
08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, 
na sede da Prefeitura Municipal até o dia 01/11/2018, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará dis-
posto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

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

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

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

Mensagens

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

Pensamentos, provérbios e citações

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

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

Livro D-25, FLS. nº 9, Termo nº 6887
Faço saber que pretendem se casar RENAN MARCELO GUILHERME e LARISSA PISSURNO GALDINI, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido em 19 de janeiro de 1996, de profissão professor, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Avenida Sete de janeiro, nº s/n, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de 
JOSÉ MARCELO GUILHERME, de 50 anos, nascido na data de 11 de agosto de 1968, natural de Tremembé/
SP, residente em Tremembé/SP e de SILVIA APARECIDA SANTOS GUILHERME, de 46 anos, nascida na 
data de 29 de julho de 1972, natural de Taubaté/SP, residente em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, 
nascida em 5 de setembro de 1996, de profissão professora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua Doutor Granadeiro Guimarães, nº 624, Distrito de Quiririm, Comarca de Taubaté/SP, Quiririm, filha de 
WILDNER ALVES NEVES GALDINI, de 40 anos, nascido na data de 23 de março de 1978, natural de Taubaté/
SP, residente em Taubaté/SP e de JURACI MARIA PISSURNO, de 43 anos, nascida na data de 4 de novembro 
de 1974, natural de Petrópolis/RJ, residente em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 10, Termo nº 6888
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ CUSTODIO VIEIRA e ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEI-
DA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 21 de dezembro de 1971, de profissão policial militar, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Dez, nº 102, Poço Grande, Tremembé/SP, filho de 
BENEDITO CUSTODIO VIEIRA, falecido em em Taubaté/SP na data de 5 de junho de 1988 e de MARIA 
FRANCISCA VIEIRA, falecida em em Taubaté/SP na data de 23 de março de 1998. Ela é natural de Tauba-
té-SP, nascida em 28 de novembro de 1976, de profissão Cabeleireira, de estado civil divorciada, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ MARIA DE ALMEIDA, de 69 anos, natural de 
São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data de 15 de abril de 1949, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de 
ILZA PEREIRA DE FARIA, falecida em em Taubaté/SP na data de 22 de outubro de 2010. 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.
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Laudo determina
supressão de

eucalipto na rua
Chile em Taubaté

População de Pinda
poderá aproveitar

espetáculo circense

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté, em par-
ceria com a Secretaria  de 
Serviços Públicos e a De-
fesa Civil, vão programar 
a supressão de uma  árvore 
da espécie eucalipto com 
cerca de 30 metros de altu-
ra localizada  na rua Chile, 
bairro Jardim das Nações.
Esta decisão foi tomada 
após uma série de análises 
e estudos sobre as condi-
ções de saúde da árvore, 
realizados nos últimos cin-
co meses.
A supressão é necessá-
ria em função de danos à 
árvore comprovados por 
meio de relatório técnico. 
Foram realizados exames 
de tomografia de impulso 
para análise das lesões e 
ocos no lenho, que iden-
tificaram o comprometi-
mento da estrutura do tron-
co da árvore. A tomografia 
descartou ainda a possibi-
lidade de uma dendroci-
rurgia para a recuperação 
da espécie. A Secretaria 
de meio Ambiente reforça 

A Coordenadoria de Even-
tos da Prefeitura em parce-
ria com o Fundo Social de 
Solidariedade e o Draicon 
Circus, promovem nesta 
semana espetáculo cir-
cense gratuitamente, no 
Parque da Cidade. A apre-
sentação gratuita será na 
próxima quinta-feira (25) 
às 20h30, no Parque da 
Cidade, para aqueles que 
trocarem seu ingresso por 
1 kg de arroz.
A troca será feita a partir 
das 8 horas desta terça-fei-
ra (23), no Fundo Social 
de Solidariedade, das 8 

que o eucalipto, com cerca 
de 30 anos de idade, tra-
ta-se de uma espécie exó-
tica. Ela não é nativa e é 
original da Austrália. Sua 
condição atual traz riscos 
para a circulação de veí-
culos, ciclistas e pedestres 
pelo local, além da rede 
de energia  elétrica. A lo-
calização próxima a uma 
escola também é motivo 
de  preocupação. A data 
para a supressão da árvore 
ainda será definida devido 
à logística necessária, já 
que devem ser programa-
dos desvios no trânsito, 
desligamento da energia 
elétrica e isolamento de 
perímetro.  A operação de 
supressão deve levar até 
três dias para ser conclu-
ída. Após a supressão do 
eucalipto, será efetuado no 
local o plantio de um ipê 
branco. 
A Secretaria de Meio Am-
biente vai propor à co-
munidade a adoção dessa 
espécie, que é nativa da 
região.

às 12h30 e das 13h30 às 
16h30 ou até acabarem os 
ingressos.
Cerca de 400 ingressos es-
tão disponibilizados para a 
troca no Fundo Social.
“Com mais essa parce-
ria, trazemos opções de 
diversão, incentivando 
a cultura e o lazer para a 
cidade, além de incentivar 
a solidariedade por meio 
da doação do arroz, que 
irão ajudar as instituições 
assistenciais. Todos estão 
convidados a participar”, 
enfatiza o coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores.
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Agentes fiscalizam
loteamento clandestino 
na Baraceia em Pinda

A Prefeitura de Taubaté re-
alizou ação de fiscalização 
na última terça-feira, dia 
23 de outubro,  no bair-
ro Baraceia. A operação 
ocorreu em cumprimento 
à recomendação do Minis-
tério Público, que apontou 
a existência de loteamento 
irregular naquela região, 
bem como a possibilida-
de de casas terem sido 
construídas   em Áreas de 
Preservação Permanente 
(APP).
A área que foi loteada de 
forma irregular fica pró-
xima ao campo de futebol 
do bairro. Anteriormen-
te, todos os moradores já 
haviam sido notificados. 
Quanto às casas edificadas 
próximas ao rio, os fis-
cais da Secretaria de Meio 
Ambiente vão verificar se 
realmente estão ocupando 
uma  APP. Caso se con-
firme,  de acordo com a 
legislação, isto configura  
crime ambiental.
A operação da última terça 
teve  a  atuação de agen-
tes da DFOP (Divisão de 

Fiscalização de Obras Par-
ticulares),  fiscais da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
e Guarda Municipal e tam-
bém  contou com apoio 
Polícia Militar Ambiental.
A administração munici-
pal aconselha as pessoas 
a procurar informações 
na Secretaria de Planeja-
mento antes de comprar 
um imóvel. Conforme a  
lei  6766/79, na zona rural 
nenhum terreno pode ser 
loteado ou desmembrado 
para fins urbanos, ou seja, 
para implantação de novo 
núcleo residencial, indus-
trial ou lazer, constituindo 
crime contra a administra-
ção pública.
Levantamento realizado 
pela Secretaria de Plane-
jamento registra que, des-
de o início de 2018, 287 
obras na região rural fo-
ram embargadas, e foram 
identificados e notificados 
37 loteadores.  Somente o 
mês de outubro contabili-
za a execução de 14 notifi-
cações, sendo 8 em obras e 
6 a parceladores.

Cras Moreira César
promove a quarta edição
da Primavera das famílias

Em setembro, o Depar-
tamento de Assistência 
Social, através do Cras 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) de 
Moreira César, em par-
ceria com instituições da 
rede socioassistencial (Ja-
taí, ACCIMC e SOS) re-
alizou a quarta edição da 
Primavera das Famílias. A 
ação social este ano teve 
o objetivo de incentivar 
a população a exercitar a 
cidadania no cotidiano. 
Contou com a palestra do 
assistente social Abel que 
trouxe uma visão clara 
com exemplos de outras 
culturas e a apresentação 
da Camerata Jovem.
Dia das crianças no Cras 
Moreira César
O Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitura 
promoveu na última quar-

ta-feira (17) para os filhos 
dos beneficiários do Cras 
Moreira César um evento 
em comemoração ao dia 
das crianças, o momento 
ocorreu das 10 às 14 horas 
com diversas brincadeiras, 
dentro das dependências 
do Cras.
“Foi dia de muita diversão 
com brinquedos, lanches 
pipoca e algodão doce 
para nossas crianças da 
comunidade. 
O objetivo é propor-
cionar esse momento 
de                            diver-
são, lazer e alegria para as 
crianças. É um evento que 
contou com a participação 
de muitos munícipes e to-
das as atividades foram 
feitas pela Assistência So-
cial”, comentou a diretora 
de Assistência Social, Ana 
Paula Miranda.


