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A GAzetA dos Municípios

Taubaté adere a Programa 
de Uso Racional da Água

Vale do Paraíba recebe 
alerta sobre risco de 

temporais

Prefeitura fiscaliza 
17 bairros na zona rural

Verão chega com alerta 
sobre acidentes com 
animais peçonhentos

Prefeitura de Taubaté e 
Sabesp formalizaram esta 
semana a implantação do 
Programa de Uso Racional 
da Água (Pura) no municí-
pio.
A ideia é levar o uso racio-
nal de água para os prédios 
municipais, como escolas, 
postos de saúde, creches 
e outros prédios públicos, 
por meio do programa, 
para o combate ao desper-
dício de água.
O Pura será implantado 

A Coordenação Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
emitiu um alerta sobre o 
risco de temporais no Vale 
do Paraíba na tarde da pró-
xima segunda-feira, dia 24 
de dezembro, véspera do 
Natal.
De acordo com o aviso de 
risco meteorológico, no 
período da tarde ocorrem 
pancadas de chuva de for-
te intensidade e acompa-
nhadas de descargas elé-
tricas sobre todo o Estado. 
Atenção especial para a 
Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), Bai-
xada Santista, Vale do Pa-

Fiscalização realizada esta 
semana pela Prefeitura de 
Taubaté em 17 bairros da 
zona rural do município 
resultou na expedição de 
13 notificações e seis mul-
tas por construções irregu-
lares em loteamentos clan-
destinos.
Entre os dias 17 e 18 de 
novembro foram percor-
ridos, aproximadamente, 
500 km pelas seguintes 
localidades: Sete Voltas, 
Ipiranga, Pouso Frio,  Ca-
choeira do Caipira, Pedra 
Grande, Caieiras, Regis-
tro, Barreiro, Sítio Hiu-
mi, Sítio Avenca, Fazenda 
Capauba, Santa Luzia Ru-
ral, Mangalot , Graminha, 
Baraceia, Chácara Ingrid e 
Pinheirinho.
Ao constatar  a irregula-
ridade, os agentes expe-

A chegada do verão nes-
ta sexta-feira, dia 21 de 
dezembro, traz consigo a 
preocupação quanto aos 
casos de acidentes com 
animais peçonhentos.
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté, cerca de 40% 
dos acidentes envolven-
do escorpiões, serpentes, 
aranhas, lagartas e abelhas 
acontecem entre dezembro 
e março. Levantamento da 
VE indica aumento do nú-
mero de casos nos últimos 
três anos. De janeiro até o 
dia 30 de novembro foram 
registrados 425 acidentes 
em Taubaté. Acidentes de 
natureza leve são predo-
minantes. 
Os indicadores apontam 
para uma inversão quanto 
ao total de acidentes en-
volvendo homens e mu-
lheres. Se em 2016 a maio-
ria das vítimas era do sexo 
masculino, em 2017 houve 
uma alteração consolidada 
em 2018 com maioria do 
sexo feminino.

em mais e 350 imóveis li-
gados à prefeitura. 
Os estabelecimentos ga-
nharam direito a uma re-
dução de 25% nas tarifas 
praticada pela Sabesp, 
desde que atendidos os 
requisitos, como obedecer 
a uma meta de consumo 
mensal definida pela em-
presa.
O programa consiste em 
orientar as empresas pú-
blicas e privadas para que 
avaliem suas instalações 

raíba e Litoral Norte, onde 
são previstos núcleos de 
chuva forte, que podem 
causar transtornos.
A equipe de Defesa Civil 
de Taubaté está de sobrea-
viso para atendimento em 
caso de necessidade.
A Operação Chuvas de 
Verão da Defesa Civil 
acontece todos os anos no 
período de 1º de dezem-
bro a 31 de março. Desde 
o ano passado, uma ferra-
menta disponível em todo 
o Estado auxilia a Defesa 
Civil emitir alertas de ris-
cos de desastres via SMS 
diretamente à população.  

diram  as notificações e 
aplicaram as multas oca-
sionadas pela continuida-
de da construção mesmo 
estando embargada a obra. 
Aos infratores, foram apli-
cadas multas no valor de  
R$ 1.871,80.
A Secretaria de Planeja-
mento  de Taubaté reforça 
que, antes do interessado 
comprar  um imóvel, é 
necessário  ter cautela. A 
prefeitura e o cartório de 
imóveis devem ser consul-
tados sobre as condições 
de legalidade do lotea-
mento. Qualquer dúvida é 
só entrar em contato pelo 
telefone 3625-5026.
A administração munici-
pal se empenha em evitar 
as construções em áreas  
irregulares. Foram reali-
zadas este ano diversas 

Entre o total de registros, 
os acidentes com escorpi-
ões são a grande maioria. 
De janeiro a novembro 
deste ano, por exemplo, 
estas ocorrências repre-
sentam 72% do total. 
Em Taubaté, a prefeitu-
ra realiza regularmente a 
operação Xô Escorpião. A 
última edição da operação 
deste ano ocorreu entre 19 
e 30 de novembro na re-
gião central e na Indepen-
dência. Com isto, 28 bair-
ros de Taubaté passaram 
pela vistoria dos agentes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) este 
ano. 
Durante as vistorias, os 
agentes conversam com 
os moradores e dão dicas 
para evitar a proliferação 
dos escorpiões. A portaria 
municipal nº 780, de 6 de 
junho de 2016, determina 
a realização de operações 
de combate aos escorpiões 
envolvendo diversos seto-
res da prefeitura. No ano 
passado, foram registradas 

hidráulicas, com objeti-
vo de eliminar vazamen-
tos, substituir torneiras 
e válvulas por modelos 
economizadores, além de 
conscientizar seus funcio-
nários a preservar a água,                          
que é um produto essencial 
para nossa sobrevivência, 
mas é escasso.
Em outros locais onde a 
Sabesp aplicou este mes-
mo programa, o consumo 
dos imóveis reduziu em 
mais de 20%.

O cadastro pode ser feito 
pelo número 40199 com o 
CEP do usuário. Com isso, 
o cidadão passa a receber 
alertas sempre que a Defe-
sa Civil identificar uma si-
tuação de risco na área que 
abrange o CEP indicado.
A equipe da Defesa Ci-
vil de Taubaté conta com 
seis veículos, entre motos, 
camionetes e caminhão 
autobomba para o atendi-
mento das ocorrências. O 
endereço é avenida Pro-
fessor Gentil de Camargo, 
s/n – Jardim Sandra Maria. 
O atendimento é 24 horas 
pelo telefone 199.

reuniões envolvendo re-
presentantes do Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci), Polícia 
Civil, Cartório de Regis-
tro de Imóveis e  Minis-
tério Público. As medidas 
são adotadas para reduzir 
o impacto que as constru-
ções na região rural podem 
causar ao meio ambiente. 
O comprador, por sua vez, 
não terá acesso a obras de 
infraestruturas como pavi-
mentação das vias, insta-
lação de energia elétrica, 
água e esgoto.
As ações foram coordena-
das pela Divisão de Fisca-
lização de Obras Particula-
res (DFOP), com respaldo  
da  Guarda Civil Munici-
pal  e em atendimento a re-
comendação do Ministério 
Público.

pelo CAS um total de 573 
reclamações relativas ao 
encontro de escorpiões em 
Taubaté. 
Até o dia 13 de dezembro 
deste ano foram registra-
das 767 reclamações. Aci-
dentes com animais peço-
nhentos
2016 – 236
2017 – 302
2018 (janeiro a 30 de no-
vembro) – 425
Acidentes por sexo
2016
Masculino – 132
Feminino – 104
2017
Masculino – 118
Feminino – 184
2018
Masculino – 172
Feminino – 253
Acidentes mais comuns
Escorpião
2016 – 171 acidentes
2017 – 216 acidentes
2018 – 306 acidentes
Aranha
2016 – 49 acidentes
2017 – 71 acidentes
2018 – 89 acidentes 
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Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
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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

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a gran-
de responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com 
que tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até 
mesmo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos ali-
mentos que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege 
os nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando 
para que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as cé-
lulas recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione 
bem e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma 
mensagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito peri-
goso, superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem 
medidas urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um tele-
grama que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente 
desarticulado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. De-
sativamos todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados 
também foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um 
terremoto das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o 
consumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.

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

Livro D-25, FLS. nº 27, Termo nº 6922
Faço saber que pretendem se casar MATHEUS WELLINGTON DE ASSIS e MARIA APARECIDA 
LEONEL, 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 10 de outubro de 1995, 
de profissão coletor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Eucaliptos, nº 55, 
Goiabal, Pindamonhangaba/SP, CEP 12400-000, filho de JOSÉ CARLOS DE ASSIS, de 53 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 5 de agosto de 1965 e de TERESA APARECI-
DA DE ASSIS, de 51 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 25 de abril de 1967, 
ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 
24 de junho de 1987, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Estrada 
Municipal do Poço Grande, nº 3100, Poço Grande, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de BENE-
DITO LEONEL FILHO, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 13 de dezembro 
de 1965 e de MARIA BENEDITA DE FATIMA MORGADO LEONEL, de 57 anos, natural de Tre-
membé/SP, nascida na data de 3 de maio de 1961, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 28, Termo nº 6924
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR e RENATA APARE-
CIDA DOS SANTOS, 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 13 de julho de 
1973, de profissão advogado, de estado civil viúvo, residente e domiciliado na Rua Costa Cabral, 
nº 1214, Village, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO CARLOS DE PAULA, de 68 
anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 26 de janeiro de 1950 e de MARIA MADALENA 
DE PAULA, de 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de janeiro de 1953, residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 28 de julho de 1982, de 
profissão administradora, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascido na data de 11 de junho de 1961 e de MARILDA APARECIDA DOS SANTOS, de 54 anos, 
natural de Sapucaí-Mirim/MG, nascida na data de 29 de março de 1964, ambos residentes e domi-
ciliados 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. 

Livro D-25, FLS. nº 27, Termo nº 6923
Faço saber que pretendem se casar FLAVIO TEOTÔNIO DE ANDRADE e ARLÉIA BISPO DA 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Juiz de Fora-MG, nascido em 6 de fevereiro de 1970, de 
profissão torneiro mecânico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Poços de 
Caldas, nº 272, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de FRANCISQUINHO 
TEOTÔNIO DE ANDRADE, de 71 anos, natural de Juiz de Fora/MG, nascido na data de 27 de 
setembro de 1947 e de MARIA DO CARMO MENDES ANDRADE, de 69 anos, natural de Matias 
Barbosa/MG, nascida na data de 10 de março de 1949, residentes e domiciliados em Juiz de Fora/
MG. Ela é natural de Várzea da Roça-BA, nascida em 16 de junho de 1987, de profissão autônoma, 
de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Avenida General Gabriel R. da Fonseca, nº 
2511, Padre Eterno, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de ARNOR BENTO DA SILVA, de 53 
anos, natural de Mairi/BA, nascido na data de 25 de fevereiro de 1965 e de SUELI OLIVEIRA BIS-
PO, de 47 anos, natural de Mairi/BA, nascida na data de 30 de novembro 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. 

Servidores fazem 
capacitação em libras

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
de Taubaté por meio do 
programa de Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) na Escola, promo-
veu uma capacitação em 
libras de 120 horas para 30 

servidores da própria pasta 
e também da Secretaria de 
Educação. A entrega dos 
certificados ocorreu esta 
semana.
O objetivo é fazer com 
que os servidores possam 
auxiliar os munícipes com 

deficiência que procuram 
os equipamentos públicos 
e têm dificuldades no aten-
dimento.
No início do ano a capaci-
tação foi com os           ser-
vidores do Cadastro Úni-
co.
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Brasil será 1º país da 
América do Sul a 

reabastecer helicóptero 
em voo

Prefeitura de Pinda 
lança edital de renovação 
de bolsa de estudos para 

2019 

Prefeitura de Pinda 
inaugura UPA de Moreira 

Escola Dr. Lopes Chaves 
será revitalizada

Taubaté abre licitação para 
contratar serviços de 

residências terapêuticas

A Força Aérea Brasileira 
(FAB) conclui no dia 21 
a primeira fase da cam-
panha de ensaio para cer-
tificac¸a~o do sistema de 
reabastecimento em voo 
do helicóptero HJ-Caracal 
com o avião tanque KC
-130H. A operação tornará 
o país o primeiro da Amé-
rica do Sul capacitado 
para ações do tipo, diurnas 
e noturnas.
A operação de hoje ocor-
re na Ala 11 do Aeroporto 
Internacional Galeão-Tom 
Jobim, (Galeão), na zona 
norte do estado. “Desta 
forma, serão conduzidas 
avaliações específicas de 
ambas as aeronaves para 
determinar um envelope 
seguro contendo veloci-
dade, altitude e configu-
rações específicas”, diz a 
FAB, em nota.
Nos ensaios de voo dessa 
primeira fase de certifica-
ção, não há transferência 
de combustível o avião 
tanque para o helicóptero, 
sendo realizados apenas 
“contatos secos”. Provas 
com as “conexões molha-
das” só vão ocorrer na se-
gunda fase do programa, 
no próximo ano.
“Os ensaios em voo com 
conexão a seco tem o obje-
tivo de avaliar a capacida-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba convoca os 
alunos contemplados com 
bolsa de estudos universi-
tária em 2018, para efetua-
rem renovação das bolsas, 
de 7 a 11 de janeiro, das 8h 
às 11h30 e das 14h às 17h, 
no Setor de Protocolo.
Para tanto, é necessário 
apresentar cópia do RG e 
CPF do bolsista; cópia do 
comprovante atual de resi-
dência; cópia do compro-
vante de renda do aluno 
(carteira de trabalho atu-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, 
na quarta-feira (19), a 
UPA – Unidade de Pron-
to Atendimento – de 
Moreira César.
A UPA faz parte do con-
vênio entre Prefeitura 
e Governo Federal, por 
meio do Ministério da 
Saúde, e fica localiza-
da na rua José Teberga, 
601, próximo ao Cisas 
e a unidade do SAMU – 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência.
A entrega da UPA de 
Moreira César é uma vi-
tória, obtida após a união 
de esforços de diversos 
setores da administração 
municipal e, principal-
mente, resultado de uma 
gestão focada e voltada 
para a economicidade. 
O local conta com 
1.538,71 m² de área 
construída e contará 
com sala de exame, de 
inalação, de aplicação 
de medicação, de obser-
vação adulto e infantil, 
de eletrocardiograma, 

Foi publicada na sexta-
feira, 21 de dezembro, 
no Diário Oficial do Es-
tado de São Paulo, pela 
Fundação para o Desen-
volvimento da Educação 
(FDE), a abertura da li-
citação para execução 
de construção de am-
bientes complementares 
com fornecimento, ins-
talação, licenciamento e 
manutenção de elevador 
e reforma do prédio da 

A prefeitura abriu 
uma licitação para 
contratar uma ins-
tituição que ficará 
responsável por dis-
ponibilizar duas resi-
dências terapêuticas 
no município.
Pelo contrato, que 
terá duração de 12 
meses, o custo pode 
chegar a R$ 896 mil.
A abertura dos en-
velopes com as pro-
postas das       ins-
tituições interessadas 
está marcada para a 
próxima quinta-feira.
Os espaços rece-

de de reabastecimento em 
voo por meio das avalia-
ções do grau de turbulên-
cia, verificação de possí-
vel interferência na leitura 
do sistema anemométrico 
devido à perturbação do ar 
e verificação do funciona-
mento do sistema mecâni-
co em voo”, diz a nota.
Coordenação
As provas são coordena-
das pelo Departamento 
de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA), 
que participa com duas 
de suas unidades: o Ins-
tituto de Fomento e Co-
ordenação Industrial 
(IFI), organização militar 
que atua na certificação 
de sistemas de gestão                                                                                                                                           
            da qualidade, e 
o Instituto de Pesquisas e 
Ensaios em Voo (IPEV), 
que desde 2014 vem atu-
ando nas previsões teóri-
cas e preparo da campa-
nha.
Como parte dos prepa-
rativos para certificação,                                                                                                                                    
                     aproximadamen-
te 10 militares que fazem 
parte da operação fizeram 
intercâmbio na United 
States Air Force (USAF). 
“Foi uma oportunidade de 
verificar quais os procedi-
mentos são aplicáveis para 
nossa aeronave e elevar 

alizada e holerite ou, no 
caso de autônomo, cartei-
ra de trabalho atualizada e 
declaração de renda – que 
pode ser retirada no Se-
tor de Protocolo durante 
a inscrição); relatório de 
notas do 1º e 2º semestres 
de 2018; cópia do compro-
vante de renda das pessoas 
que compõem o núcleo fa-
miliar (carteira de trabalho 
atualizada e holerite ou no 
caso de autônomo, cartei-
ra de trabalho atualizada 
e declaração de renda; e 

de curativos, de coleta 
de materiais para exa-
me, de imobilização de 
fraturas, de atendimento 
emergencial, de exame 
de radiologia, entre ou-
tras, além da parte admi-
nistrativa, contendo sala 
de treinamento e reu-
niões com capacidade 
para trinta pessoas.
O evento contou com a 
presença de diversas au-
toridades, como o pre-
feito, a primeira-dama 
e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues, o 
subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís de 
Paula Santos, o depu-
tado estadual André do 
Prado, o presidente da 
Câmara Carlos Moura 
Magrão e os vereadores 
Jorge da Farmácia e Gis-
lene Cardoso, a secretá-
ria de Saúde Valéria dos 
Santos, entre outros se-
cretários e diretores mu-
nicipais.
O prefeito Isael Do-
mingues destacou que, 

antiga Escola Estadu-
al Dr. Lopes Chaves, 
na rua Dr. Pedro Costa, 
164, Centro.
Em outubro de 2017 foi 
assinado um convênio 
com o governo do Es-
tado de São Paulo para 
revitalização do prédio 
e posterior cessão à Pre-
feitura de Taubaté.
Em 2002 o prédio foi 
tombado pelo Con-
dephatt (Conselho do 

berão pessoas com 
transtornos mentais 
que permaneceram 
em longas interna-
ções psiquiátricas e 
que estão impossibi-
litadas de retornar às 
suas famílias.
RESIDÊNCIAS TE-
RAPÊUTICAS/ As 
duas casas serão mis-
tas (receberão ho-
mens e mulheres), 
com dez leitos cada.

Instituídas por meio 
de uma portaria de 
2000, as residências 
terapêuticas são parte 

o nível de segurança dos 
ensaios”, disseo Tenente 
Luís Gustavo Leandro de 
Paula, engenheiro de en-
saio em voo do instituto.
Segundo a FAB, a transfe-
rência de combustível em 
voo possibilita ao H-36 al-
cançar os         extremos 
dos 22 milhões de km2 
do território brasileiro, 
“para cumprir as missões 
de resgate no mar, ajudas 
humanitárias, infiltrações 
de tropas e transporte de 
militares em locais estraté-
gicos”.
Segunda Fase
A FAB informou que 
após o término da pri-
meira etapa, será rea-
lizada a segunda fase                                                           
da operação, na qual serão 
feitas as verificações finais 
de certificação.
Em cumprimento ao con-
trato do projeto H-XBR, 
uma equipagem de en-
saios da empresa Airbus 
Helicopters virá ao Bra-
sil para apoiar na con-
clusão do processo de 
certificação, por meio                                                  
de ensaio em voo com co-
nexão molhada (transfe-
rência de combustível) e 
para realizar treinamento 
dos pilotos da FAB, que 
futuramente irão operar o 
H-36 Caracal.

CPF das pessoas que com-
põem o núcleo familiar.
O estudante perderá o di-
reito à bolsa em caso de: 
reprovação, frequência 
escola inferior a 75%, de-
pendência de disciplinas e 
não comparecimento para 
realizar a renovação.
A triagem social será rea-
lizada pela equipe técnica 
do       Departamento de 
Assistência Social através 
da avaliação dos docu-
mentos, apresentados pelo 
bolsista. 

além do prédio físico, 
com mobiliário novo e 
equipamentos adequa-
dos, a UPA vai primar 
pelo bom atendimento e 
a humanização na saú-
de. “O mais difícil não 
foi construir o prédio, 
mas colocar a UPA para 
funcionar, pois estamos 
em um              perí-
odo de crise econômica 
no país e, na Prefeitura, 
encontramos a folha de 
pagamento inchada e a 
impossibilidade de fa-
zermos contratações”, 
explicou o prefeito. 
“Com as atenções vol-
tadas na economicidade, 
agora, como resultado, 
podemos entregar para 
a população não ape-
nas um prédio, mas uma 
unidade com atendimen-
to    humanizado, que é 
o mais importante, para 
que a população seja 
devidamente acolhida 
e receba o melhor tra-
tamento que pudermos 
disponibilizar”, garan-
tiu.

Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado 
de São Paulo), devido 
ao seu alto valor his-
tórico. A revitalização 
deve manter a simplici-
dade estilística formal 
do neoclassicismo e 
ornamentação baseada                                   
no neorenascentismo. O 
valor total das obras está 
previsto em R$ 1,7 mi-
lhão.

integrante da Política 
de Saúde Mental do 
Ministério da Saúde.
Os espaços fazem 
parte da política de 
fechamento dos hos-
pitais psiquiátricos, 
já que as internações 
de longa permanên-
cia não são mais re-
comendadas.
Segundo a prefeitu-
ra, existem hoje 15 
pacientes de Taubaté 
internados em hos-
pitais psiquiátricos, 
aguardando transfe-
rência para residên-
cias terapêuticas.
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Gabriel Medina conquista 
bicampeonato mundial

Sabesp aumenta a oferta 
de água para o verão no 

Litoral Norte

Taubaté perde 857 
empregos um ano após 

reforma trabalhista

Senac Taubaté abre 
inscrições para cursos 

técnicos em 2019

Gabriel Medina conquis-
tou o bicampeonato mun-
dial de surfe na segun-
da-feira, dia 17 durante a 
disputa da etapa de Pipe-
line, no Havaí. Ele confir-
mou o favoritismo ao pas-
sar as suas baterias sempre 
com bom desempenho 
enquanto que seus adver-
sários, o compatriota Fili-
pe Toledo e o australiano 
Julian Wilson, não tiveram 
como pará-lo na última 
edição.
Medina precisava chegar 
à final em Pipeline para 
ser campeão. Nem preci-
sa disputá-la. E como um 
mantra, repetia isso a cada 
entrevista após baterias vi-
toriosas. Passou na primei-
ra fase diretamente para a 
terceira, deixando o aus-
traliano Connor O’Leary e 
o havaiano Benji Brand na 
repescagem.
Na terceira fase, elimi-
natória, o brasileiro de 
Maresias ganhou de um 
outro surfista local, Seth 
Moniz, e manteve o foco 
para cumprir a sua meta. 
Foi nessa prova que Fili-
pe Toledo acabou sendo 
eliminado, perdendo para 
o lendário Kelly Slater e 
dando adeus à disputa do 
título. O caminho estava 
mais livre para Gabriel 
Medina.
Na quarta fase, Medina fez 
16,90 pontos para avançar 
às quartas de final em ba-
teria que tinha ainda o ha-
vaiano Sebastian Zietz e 
Michel Bourez, do Taiti.
Depois, despachou o norte
-americano Conner Coffin 
nas quartas com impres-
sionantes 19,43 pontos em 
20 possíveis – o rival fez 

O Senac Taubaté está com 
inscrições abertas para 
cursos técnicos com iní-
cio no primeiro semestre 
de 2019. São eles: Técnico 
em Segurança do Traba-
lho, Técnico em Compu-
tação Gráfica, Técnico em 
Nutrição e Dietética, Téc-
nico em Administração e 
Técnico em Informática.
Para atender uma popu-
lação que, cada vez mais, 
busca melhorar a qualida-
de da alimentação, o cur-
so Técnico em Nutrição 
e Dietética é uma oportu-
nidade para quem deseja 
atuar na área. Nele, o aluno 
aprende a gerar a promo-
ção, manutenção e recu-
peração da saúde humana, 
auxiliando o nutricionista 
com o bem-estar do indi-
víduo e da sociedade.
Com o objetivo de desen-
volver o aluno para exe-
cutar atividades adminis-
trativas relacionadas aos 
processos de gestão de 

A Sabesp fez investimen-
tos em ações e obras ao 
longo de 2018 que garan-
tem mais água para o li-
toral norte de São Paulo. 
Caraguatatuba, Ilhabela, 
São Sebastião e Ubatuba 
estão prontas para o ve-
rão, inclusive para o pe-
ríodo das festas de fim de 
ano, época marcada pelo 
aumento da população, 
com a chegada de cerca 
de 1 milhão de turistas.
Os investimentos da Sa-
besp na região foram da 
ordem de R$ 33,8 milhões 
e contemplaram as quatro 
cidades. Em Ubatuba, a 
inauguração da Estação 
de Tratamento de Água 
(ETA) Maranduba, com 

A economia da RMVa-
le gerou 1.836 empre-
gos formais em um ano 
após a Reforma Traba-
lhista, em vigor desde 
11 de novembro do ano 
passado. O saldo conta-
biliza os empregos en-
tre dezembro de 2017 e 
novembro deste ano.
Serviços foi o setor que 
mais se beneficiou da 
flexibilização das regras 
para contratação, abrin-
do 3.787 novos postos 
de trabalho no período. 
Comércio aparece em 
seguida, com 833 novas 
vagas abertas na região.
Já construção civil e 
indústria amargaram 
corte de vagas desde a 
reforma, com perda de 
1.255 e 563 empregos, 
respectivamente. Admi-
nistração pública (-459) 
e agropecuária (-291) 
também recuaram.
O levantamento foi fei-
to pelo jornal com da-
dos do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados 
e Desempregados), do 
Ministério do Trabalho.
“Como os empregos 
no setor de serviços 

14,26 pontos.
Na semifinal, o brasileiro 
teve um duelo equilibrado 
com o sul-africano Jordy 
Smith, que começou na 
frente, mas tomou a virada 
depois que Medina pegou 
um lindo tubo para Back-
door, alcançando uma nota 
de 9,10 pontos. No final, 
ele somou 16,27 contra 
15,83 de Smith e saiu do 
mar nos braços dos ami-
gos em Pipeline.
É o segundo título do Cir-
cuito Mundial de Surfe do 
garoto de Maresias. Em 
2014, ele se tornou o pri-
meiro brasileiro a ser cam-
peão mundial na modali-
dade. Agora, é o primeiro 
bicampeão e deixa o Brasil 
com três troféus – Adriano 
de Souza, o Mineirinho, 
ganhou o Mundial em 
2015. O feito de Medina 
coroa o ótimo momento 
do surfe nacional.
Medina chegou ao Havaí 
na liderança do campeo-
nato e sabia que dependia 
apenas de si para conquis-
tar o título. Com grandes 
tubos, manobra mais bem 
pontuada no Pipe Mas-
ters, levantou a torcida 
brasileira e sua família na 
areia em Pipeline. Quando 
o título foi sacramentado, 
os fãs fizeram a festa na 
praia, um verdadeiro car-
naval verde e amarelo.
TALENTO – A façanha de 
Medina confirma o talento 
do jovem de 24 anos, que 
desde cedo mostrou enor-
me talento e sempre foi 
precoce nas conquistas. O 
surfista de Maresias come-
çou a pegar ondas desde 
cedo e ainda na adolescên-
cia festejou os primeiros 

pessoas, operações logís-
ticas, gestão de materiais 
e patrimônio, marketing, 
vendas e finanças, entre 
outras, o curso Técnico 
em Administração é uma 
ótima opção.
Já os interessados em 
aprender sobre montagem 
e manutenção de micro-
computadores, instalação 
e configuração de redes, 
desenvolvimento de siste-
mas e websites, podem se 
inscrever no curso Técni-
co em Informática.
O Senac Taubaté está lo-
calizado na Rua Nelson 
Freire Campello, 202, no 
Bairro Jardim Eulália, em 
Taubaté/SP. As inscrições 
podem ser realizadas pelo 
Portal Senac www.sp.se-
nac.br/taubate.
Confira os cursos técnicos 
com início no primeiro se-
mestre de 2019:
Técnico em Segurança do 
Trabalho
Período: 4 de fevereiro de 

capacidade de produzir 
até 150 litros por segun-
do, beneficia diretamen-
te o abastecimento da 
população. O município 
também conta com equi-
pamento para bombear 
água bruta para reforçar o 
sistema de tratamento de 
água do Itamambuca du-
rante a temporada.
Caraguatatuba recebeu a 
instalação de equipamen-
to que melhora a vazão 
do tratamento de água na 
Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Massagua-
çu, além de reforçada a 
distribuição de água para 
os bairros Morro do Al-
godão e
Pontal Santa Marina, 

normalmente pagam 
menos, criaram-se 
mais empregos nesse 
segmento na região”, 
declarou o economis-
ta Edson Trajano, do 
Nupes (Núcleo de Pes-
quisas Econômico-So-
ciais), da Unitau (Uni-
versidade de Taubaté).
RESULTADO/ O de-
sempenho do Vale só 
não foi melhor por cau-
sa do péssimo resul-
tado de dezembro do 
ano passado, quando a 
região cortou 3.084 em-
pregos, principalmente 
por causa da demissão 
de trabalhadores tem-
porários.
Nos demais meses, fo-
ram nove com saldo po-
sitivo de emprego con-
tra três perdendo postos 
de trabalho.
Até agora, o melhor 
resultado foi em abril 
deste ano, com 1.135 
empregos abertos na re-
gião, seguido de agosto 
(997), outubro (979) e 
março (959).
Os meses em queda 
foram em dezembro 
(-3.084) do ano passa-

resultados. Aos 11, ganhou 
o seu primeiro campeona-
to a nível nacional, a etapa 
Rip Curl Grom Search na 
categoria Sub-12, disputa-
da em Búzios (RJ).
Com 15 anos foi o atleta 
mais novo a vencer uma 
etapa do Mundial de Surf 
(ASP). A partir daí, cole-
cionou feitos sempre mos-
trando um estilo arrojado 
e moderno. Tanto que até 
o campeão mundial Joel 
Parkinson, da Austrália, se 
rendeu ao talento do bra-
sileiro Em uma entrevista 
para o podcast “Ain’t that 
swell surf radio”, conside-
rou Medina o maior talen-
to de todos os tempos.
“Eu sempre falei isso dele. 
Desde jovem eu achei isso. 
É um dos melhores que eu 
já vi, se não é o melhor 
que eu já vi sobre uma 
prancha. Eu sou um fã do 
Gabriel e amo vê-lo surfar. 
Falo para o Mick Fanning 
e para todo mundo. Ele é o 
melhor que eu já vi”, afir-
mou Parko, que ganhou o 
título mundial em 2012.
Um dos trunfos de Medi-
na é que desde cedo teve 
o apoio da família. Quan-
do ainda era criança, falou 
para o padrasto Charles 
Saldanha que queria ser 
campeão mundial. Foi 
daí que surgiu a parceria 
que dura até hoje, com 
Charles atuando como 
técnico e principal men-
tor. A mãe de Gabriel, 
Simone, é a grande in-
centivadora e torcedora nú-
mero um. O irmão Felipe é                                            
grande parceiro e a irmã 
Sophia já segue os passos 
no surfe e demonstra gran-
de talento.

2019 a 12 de fevereiro de 
2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 19 às 22 horas
Técnico em Computação 
Gráfica
Período: 5 de fevereiro de 
2019 a 3 de novembro de 
2020
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 9h30 às 12h30
Técnico em Nutrição e 
Dietética
Período: de 11 de fevereiro 
de 2019 a 31 de março de 
2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 9h30 às 12h30
Técnico em Administração
Período: de 1º de abril de 
2019 a 6 de novembro de 
2020
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 19 às 22 horas
Técnico em Informática
Período: de 8 de maio de 
2019 a 30 de junho de 
2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 9h30 às 12h30

entre outras ações. Em 
Ilhabela, houve melhoria 
na distribuição do bairro 
Coacaia.
Já São Sebastião foi be-
neficiada com o desas-
soreamento nas áreas de 
todos
os sistemas de captação 
de água, a limpeza pre-
ventiva das 45 estações
elevatórias de esgoto do 
município e o assenta-
mento de      novo coletor 
tronco
na praia de São Francis-
co. Além das obras, a Sa-
besp está ampliando o
atendimento à população, 
com 240 funcionários em 
regime de plantão no
litoral norte.

do e junho e julho deste 
ano, com corte de 1.016 
e 540 vagas, respectiva-
mente.
CIDADES/ Jacareí foi 
a cidade que mais abriu 
empregos em um ano 
após a Reforma Tra-
balhista, com saldo de 
1.116 postos de traba-
lho. O setor da indústria 
foi quem mais contratou 
na cidade (358), segui-
do de comércio (346) e 
serviços (300).
Outros municípios que 
também se beneficia-
ram da reforma foram 
Cruzeiro (736), Pinda-
monhangaba (606), Ca-
çapava (437), Guaratin-
guetá (404) e São José 
dos Campos (166).
Na contramão, Taubaté 
fechou o período de um 
ano após a reforma com 
saldo negativo de 857 
empregos, com maio-
res cortes na indústria 
(-673) e construção ci-
vil (-663). O saldo só 
não foi pior pelo de-
sempenho de serviços e 
comércio, que geraram 
597 e 50 empregos, res-
pectivamente.


