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A GAzetA dos Municípios

Pinda reforça combate ao Aedes com 
mutirão nas unidades públicas

Ribeirão Grande sedia III
Encontro de Turismo Rural

de Pindamonhangaba

Conferência do Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente
acontece nesta quarta-feira

Cpic recebe prêmios por
trabalhos desenvolvidos
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está empenhada 
nas ações de combate e 
eliminação aos criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti. A nova ação é a Sema-
na de Mobilização Contra 
o Aedes aegypti, que teve 
início nesta segunda-feira 
(26) e segue até sexta-feira 
(30).
A Semana considera a mu-
dança da estação climática 
(primavera - verão), com-
binada com o Decreto Es-
tadual nº.  62130/16, que 
determina a mobilização 
na forma de mutirão em 
todas unidades públicas da 
municipalidade, fomen-
tando a “Brigada contra o 
Aedes aegypti”.
A iniciativa é da Secreta-
ria de Saúde, por meio do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Setor de Vigilância 
Epidemiológica, voltada a 
todos os setores da Prefei-
tura.
De acordo com informa-
ções do diretor Rafael 
Lamana, a “brigada” tem 

O bairro do Ribeirão Gran-
de recebeu, no dia 21 de 
novembro, o III Encontro 
de Turismo Rural de Pin-
damonhangaba.
O evento foi realizado 
no Pesque Truta Ribeirão 
Grande, promovido pelo 
Sindicato Rural com a par-
ceria com o Senar e apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
O encontro teve como 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Conselho da Crian-
ça e do Adolescente, pro-
move, nesta quarta-feira 
(28), a sétima Conferência 
Municipal para discutir di-
retrizes de melhorias para 
a asseguração de direitos 
da criança e do adolescen-
te, em Pindamonhangaba. 
O tema debatido neste ano 
é “Proteção Integral, Di-
versidade e Enfrentamento 
das Violências”.
Como preparação e divul-
gação a realização da VII 
Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, foram 
realizadas na cidade al-
gumas pré-conferências. 
A realização foi pelo pro-
jeto Jataí, Grêmio União 
e Secretaria de Educação 
e Cultura, com apoio do 
Fundo Social de Solidarie-

Neste mês, as facilitadoras 
de projetos do Cpic (Cen-
tro de Práticas Integrativas 
Complementares) recebe-
ram da Secretaria de Saú-
de do Estado de São Pau-
lo diversos prêmios por 
trabalhos desenvolvidos 
em Pindamonhangaba. 
Os prêmios foram entre-
gues durante o Fórum de 
Promoção à Saúde e do 
Consea. As facilitadoras 
Cristina de Castro, Denize 
Napier e Léia Melo, de-
senvolvedoras do “Rosa - 
Roda de saberes: saberes 
e empoderamento popular 
em hábitos saudáveis e 
promoção de saúde” apre-
sentaram à Secretaria de 
Saúde do Estado o pro-
jeto. Segundo Denize, o 
Roda de Saberes promove 
encontros que visam apro-
fundar os conhecimentos e 

a função de se manter vi-
gilante a qualquer objeto 
que possa acumular água, 
e realizar a devida remo-
ção contribuindo para a 
supressão do criadouro do 
mosquito, em seu ambien-
te de trabalho.
Todo aqueles que pude-
rem registrar o ato da vi-
gilância, poderão enviar as 
informações para o ende-
reço eletrônico dengue@
pindamonhangaba.sp.gov.
br para fins de alimenta-
ção no sistema.  Além des-
ta iniciativa, a equipe da 
Saúde continua solicitan-
do o apoio de toda a po-
pulação para se manterem 
vigilantes em suas casas, 
já que dois terços dos cria-
douros do mosquito estão 
nos quintais. Algumas di-
cas para prevenção, são: 
Os materiais inservíveis 
devem ser colocados para 
coleta pública; Tampe 
os tonéis e caixa d’água; 
Mantenha o lixo em sacos 
bem fechados; Mantenha 
as calhas sempre limpas; 
Deixe garrafas sempre 

objetivo proporcionar a 
organização dos agentes 
envolvidos nas atividades 
turísticas, buscando a pro-
moção e a valorização em 
áreas rurais do município.
O Departamento de 
Turismo da Prefei-
tura Municipal de                                                      
Pindamonhangaba esteve 
presente pois reconhece a 
importância das ativida-
des rurais para a capacita-

dade. 
De acordo com o Conse-
lho Municipal da Criança 
e do Adolescente, o Grê-
mio União em parceria 
com a Secretaria de Edu-
cação, realizou sua pré-
conferência em três núcle-
os escolares, mobilizando 
13 escolas da rede munici-
pal de ensino, foi debatido 
junto às crianças e adoles-
centes os temas que farão 
parte da VII Conferência 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.
Os cinco eixos que serão 
abordados são: garantia 
dos direitos e políticas 
públicas integradas e de 
inclusão social; preven-
ção e enfrentamento da 
violência contra crianças 
e adolescentes; orçamento 
e financiamento de polí-
ticas para crianças e ado-
lescentes; participação, 

a troca de saberes no que 
tange às culturas alimenta-
res regionais, e estimular o 
consumo, empoderamen-
to e valorização de hábi-
tos alimentares antigos e 
seus reflexos na prevenção 
de doenças e melhoria da 
saúde.
Houve também a premia-
ção pelo Consea, no audi-
tório da Prefeitura, das ofi-
cinas de cozinha saudável, 
que acontece pelo Progra-
ma de Alimentação Sau-
dável do Cpic, em que foi 
desenvolvido por: Denize 
Napier, Iracelis Fátima 
de Moraes, Jorge Salum, 
Léia Nunes e Cristina de 
Castro. De acordo com os 
organizadores, os objeti-
vos do trabalho são conhe-
cer, manipular, preparar e 
degustar pratos saudáveis, 
que incluem plantas não 

viradas com a boca para 
baixo; Deixe ralos limpos 
e com aplicação de tela; 
Elimine o prato de vaso de 
planta ou use prato justa-
posto; Limpe com esco-
va ou bucha os potes de 
água para animais; Retire 
água acumulada atrás da 
geladeira ou da máquina 
de lavar roupa. A cidade 
conta ainda com o reforço 
dos Combatentes Mirins, 
nas unidades educacionais 
municipais. “Com a parti-
cipação de todos, mante-
remos Pindamonhangaba 
longe da dengue, chikun-
gunya, zika e febre ama-
rela, que são algumas das 
doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti. Precisamos 
ficar atentos e acabar com 
todos os criadouros, que 
ficam em qualquer quan-
tidade de água parada, até 
mesmo em uma tampinha 
de garrafa. A adesão de 
toda a população, cada um 
fazendo a sua parte, vai 
garantir o sucesso da cam-
panha”, destacou o diretor 
Rafael Lamana. 

ção, troca de experiência,           
crescimento e desenvol-
vimento da área rural da 
cidade.
A diretora de Turismo de 
Pinda, Ana Lúcia Gomes 
Araújo, ressaltou a impor-
tância dessa gestão inte-
grada e o apoio do prefei-
to Isael Domingues, que 
não mede esforços para o 
crescimento do turismo de 
Pindamonhangaba. 

comunicação social e pro-
tagonismo de crianças e 
adolescentes; espaços de 
gestão e                        con-
trole social de políticas 
publicam de criança e ado-
lescentes.
“As coordenadoras que 
organizaram a pré-confe-
rência do Grêmio União 
ficaram surpresas e impac-
tadas com o interesse, a 
seriedade e a criatividade 
na criação das propostas 
advindas das crianças com 
relação à temática aborda-
da”, destaca o gestor do 
Grêmio União, Admauro 
Nunes.
O encontro da VII Con-
ferência dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
acontece a partir das 8 ho-
ras, no auditório dos Sale-
sianos, que fica na rua São 
João Bosco, 727 – Santa-
na.

convencionais, medici-
nais, aromáticas, farelos e 
alimentos aproveitados in-
tegralmente.
“O trabalho com alimenta-
ção saudável no Cpic vem 
na importância da capaci-
tação de unidades de saú-
de, escolas e outras insti-
tuições no que diz respeito 
a utilização de alimentos 
saudáveis, reaproveita-
mento de alimentos e prin-
cipalmente a utilização 
das Pancs (plantas alimen-
tícias não convencionais), 
em que resgatamos a cul-
tura e a sabedoria popular 
de nossas avós e antepas-
sados. Mostramos o valor 
nutricional e funcional dos 
alimentos, muitas vezes 
desconhecidos pela popu-
lação”, comenta a coorde-
nadora do Cpic, Ticianna 
Gama.
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PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.

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

Livro D-25, FLS. nº 18, Termo nº 6905
Faço saber que pretendem se casar NILTON CESAR ALVES e RENATA DE SOUZA SILVA, apresentando os documentos 
necessárioS exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Redenção da Serra-SP, 
nascido em 21 de novembro de 1980, de profissão processista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida 
Agostinho Manfredini, nº 1281, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DULCINEIA APARECIDA ALVES, de 56 
anos, natural de Rendenção da Serra/SP, nascida na data de 3 de junho de 1962, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é 
natural de Taubaté-SP, nascida em 15 de março de 1986, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de IVAY JOSÉ MOURA SILVA, de 57 anos, natural de Piedade/SP, nascido na data 
de 15 de setembro de 1961, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MARIA CARMEN SILVIA DE SOUZA SILVA, 
de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 29 de junho de 1961, residente e domiciliada 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. 

Tremembé, 27 de novembro de 2018. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

40ª edição do FESTE termina com sucesso
Nem mesmo a chuva foi 
capaz de afastar os aman-
tes de teatro do último dia 
de espetáculos da quadra-
gésima edição do Festival 
Nacional de Teatro – o 
Feste, no Teatro Galpão. 
Na noite de domingo (25), 
houve a premiação e home-
nagem, além da apresenta-
ção do espetáculo Estado 
de Sítio. O encerramento 
contou com a presença do 
prefeito, Isael Domingues, 
do secretário de Educação 
e Cultura, Prof. Júlio Valle 
e do diretor de Cultura, Al-
cemir Palma.
O evento que, neste ano, 
contou com aproximada-
mente 170 inscrições de 
espetáculos de todo o país, 
selecionou as 14 melhores 
peças para serem exibidas 
gratuitamente à popula-
ção. Além das peças sele-
cionadas, houve também a 
apresentação de espetácu-
los convidados – ao todo 
foram sete – que foram 
viabilizados através da 
parceria do PROAC (Pro-
grama de Ação Cultural), 
Circuito Cultural Paulis-
ta e SESCOOP (Serviço 
Nacional de Cooperativis-
mo).
Homenagem - O home-
nageado desta edição foi 
um dos pioneiros do Fes-
te, o professor Diógenes 
Chiaradia Feliciano. Em 
1974, ele criou o Grupo 
Teatral São Francisco, que 
realizou diversas apresen-
tações no salão paroquial 
e realizou na Associação 
Atlética Ferroviária o fes-
tival de teatro, que ganhou 
o nome de Feste. Diógenes 
conta que é uma grande 
felicidade ser homenagea-
do no festival, pois o país 
não pode perder a memó-
ria, nem mesmo na esfera 
municipal. “E nós estamos 
aqui fazendo parte dessa 
memória”, destaca o pro-
fessor.
O diretor de Cultura, Al-
cemir Palma, enfatiza que 

é papel do poder público 
promover atividades cul-
turais gratuitas. Por isso, 
a existência de um festi-
val nacional de teatro é 
tão importante para que a 
população tenha acesso e 
possa conhecer os diver-
sos tipos teatrais que estão 
sendo realizados pelo Bra-
sil. Alcemir afirma ainda 
que a interação do público 
nos debates com os críti-
cos, que aconteceram logo 
após o término dos espetá-
culos, possibilitou que  um 
entendimento estendido 
sobre a peça.
“Com muito orgulho con-
seguimos mais uma vez 
realizar o tradicional Fes-
te. Quando assumimos em 
2017 foi uma de nossas 
metas pois, em 2016, a 
antiga gestão não conse-
guiu realizar. E mesmo 
na maior crise da história 
conseguimos investir em 
Cultura, pois na nossa vi-
são, investir em educação, 
cultura e esporte é investir 
de forma preventiva em 
saúde”, destacou o prefei-
to Dr. Isael Domingues.    
Encerramento - O evento 
foi encerrado pela apre-
sentação do espetáculo 
Estado de Sítio, com a Cia 
Teatral Controvérsias, de 
Pindamonhangaba. A peça 
Estado de Sítio conta a his-
tória de uma cidade que, 
após maus presságios pela 
passagem de um cometa, 
passa a ser governada pela 
Peste que, usurpando do 
poder de uma líder inerte, 
instaura o Estado de Sítio. 
Nele é criado um regi-
me ditador, esvaziado de 
sentido e dominado pelo 
medo. A vida dos cidadãos 
é submetida ao império da 
Peste e de sua Secretária, 
de modo que o sofrimento 
e o medo se tornam banais. 
Segundo o grupo teatral, o 
texto é da década de 1940, 
e foi escolhido ainda em 
2012 para ser apresentado 
pela companhia teatral.

Confira os premiados pelo 
40º Festival Nacional de 
Teatro:
Categoria Infantil – Críti-
co Dib Carneiro
Melhor Espetáculo: Salve 
Malala! – Cia La Leche – 
São Paulo/SP
Melhor Ator: Alessando 
Hernandez – Salve Ma-
lala!  - Cia La Leche – São 
Paulo/SP
Melhor Atriz: Mariana 
Sancar – A Princesa e a 
Costureira – Santo André/
SP
Prêmio Especial do Júri: 
Pesquisa e Técnica de Ani-
mação Corporal no Espe-
táculo – Kcia Tato Criação 
Cênica – E se... – Curitiba/
PR
Categoria Adulto – Crítica 
Simone Carleto
Melhor Espetáculo – 1989 
– Coletivo Cê – Votoran-
tim/SP
Melhor ator – Dupla de 
atores: Giulia e Leonardo 
– Vigiar e Punir – Cia Ca-
raven Machera – Atibaia/
SP
Melhor atriz – Dupla de 
atrizes: Cristiane e Lucia-
na – Yayá – Grupo Teatral 
Humanóide – Taubaté/SP
Prêmio Especial do Júri – 
A atoridade do espetáculo 
Rastro Atrás – Os Geral-
dos – Campinas/SP
Categoria Rua – Crítico: 
Rodrigo Morais Leite
Melhor espetáculo – A 
história de Bernarda Sole-
dade – Cia Severina Com-
panhia de Teatro – Pinda-
monhangaba/SP
Melhor ator – Edson Pau-
lo – Pelas Ordens do Rei 
Que Pede Socorro – Cia O 
Buraco d’Oráculo – São 
Paulo/SP
Melhor Atriz – Laila Gama 
– História de Bernarda 
Soledade – Cia Severina 
Companhia de Teatro – 
São Paulo/SP
Prêmio Especial do Júri – 
Feira Lambe-Lambe – Cia 
de Teatro Caixeiros – Ri-
beirão Preto/SP
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Festival Regional Arte
Encanto terá participação

do Projeto Reinvente

Novas regras irão diminuir
buracos no asfaltos das ruas

Bolsonaro será operado
em janeiro e ficará
15 dias afastado

TSE nega pedido de
registro de novo partido

Nos dias 7, 8 e 9 de de-
zembro, o Fundo Social de 
Solidariedade realiza o 1º 
Festival Regional Arte En-
canto, no Largo do Quar-
tel.
O evento terá espaço para 
artesãos cadastrados, de 
Pindamonhangaba e re-
gião, além de gastrono-
mia artesanal e produtores 
da feira de orgânicos. E, 
ainda, shows musicais e 
apresentações do projeto 
Reinvente.
A programação será a se-
guinte: sexta-feira, dia 7, 
às 17 horas, apresentação 
dos alunos de Capoeira 
do Reinvente; às 17h30, 
apresentação dos alunos 
de Dança Sênior do Rein-
vente; às 18h, show com 
Toninho Teclado e Voz; e, 
às 20h30, show com Ban-
da Sambatuque.
No sábado (8), a progra-
mação começa às 14 horas, 
com os alunos das oficinas 
de Culinária e Panificação 

Projeto Reinvente ini-
cia curso de Manicure no 
CEU das Artes
O Projeto Reinvente, do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, está iniciando, na se-
gunda-feira (26), no CEU 
das Artes (Moreira César) 

Empresas que prestam ser-
viços públicos em Tauba-
té deverão ficar atentas às 
novas regras criadas pela 
Prefeitura para recuperar 
danos causados às calça-
das e ruas da cidade. Essas 
regras estão previstas na 
Lei 5.455, sancionada dia 
20 no município.
De acordo com o texto, as 
empresas ficam obrigadas 
a realizar a infraestrutura 
de água, esgoto e outros 

O presidente eleito tem 
aderência intestinal e in-
flamação no peritônio
A previsão do cirurgião-
chefe da equipe médica do 
presidente eleito, Antônio 
Luiz Macedo, é que Jair 
Bolsonaro seja submetido 
a novo procedimento no 
abdome, para que as alças 
do intestino grosso sejam 
unidas e, com isso, o trân-
sito intestinal volte ao nor-
mal e ele deixe de usar a 
bolsa coletora de fezes
A previsão do cirurgião-
chefe da equipe médica do 
presidenciável Jair Bolso-
naro (PSL), Antônio Luiz 

Para tribunal, Partido Re-
formista Democrático não 
cumpriu exigências
O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) negou ontem, 
dia 22 o pedido de regis-
tro de uma nova legen-
da, o Partido Reformista 
Democrático (PRD). Na 
avaliação do plenário, os 
responsáveis pelo pedido 
de formação do PRD não 
cumpriram as exigências 
legais necessárias para a 
legalização da associação.
Segundo os magistrados, 
os proponentes não conse-
guiram mostrar o “caráter 

do Reinvente, com degus-
tação; às 17 horas, alu-
nos do curso de Ballet do 
Reinvente farão uma apre-
sentação; às 17h30, será a 
vez dos alunos do curso de 
Dança Sênior do Reinven-
te mostrarem seu talento. 
Na sequência, às 18 horas, 
haverá show com André 
Souto e, às 20h30, show 
com banda Wagner Mu-
zak.
No domingo, dia 9, últi-
mo dia do evento, as atra-
ções começam as 16 horas 
com os alunos do curso de 
Maquiagem do Reinven-
te atendendo as mulheres 
que passarem pelo local 
e, ao mesmo tempo, estará 
ocorrendo a Recreação do 
Reinvente para as crian-
ças. Às 16h30, a Corpora-
ção Musical Euterpe fará 
uma apresentação, seguida 
dos alunos de jiu-jitsu do 
Reinvente. A partir das 17 
horas, as alunas do curso 
de Manicure do Reinven-

o curso gratuito de mani-
cure.
São apenas 40 vagas e 
as inscrições devem ser 
feitas no CEU das Artes, 
que fica na Avenida das                          
Orquídeas, 355, Vale das 
Acácias.

serviços nas calçadas, 
sempre que as condições 
permitirem, “sendo ve-
dada a utilização do leito 
carroçável da via pública 
para esta finalidade”.
A implantação desses 
equipamentos urbanos 
deverá ser executada pelo 
método não destrutivo, e 
os passeios públicos de-
verão ser recompostos em 
sua totalidade, quando da-
nificados para a implanta-

Macedo, do Hospital Is-
raelita Albert Einstein, no 
Morumbi, na zona sul da 
capital paulista, é que o 
candidato seja submetido 
a uma nova cirurgia em ja-
neiro de 2019.
O médico, segundo repor-
tagem do Estado de São 
Paulo, afirmou que a ope-
ração para fechamento da 
colostomia (exteriorização 
do intestino para saída das 
fezes) só poderá ser feita 
após o dia 12 de dezem-
bro, mas que, como o pro-
cedimento requer duas se-
manas de recuperação, se 
o paciente se submetesse à 

nacional”, por não terem 
juntado, no momento do 
pedido, o número de assi-
naturas de apoio mínimas 
previsto na legislação, de 
pelo menos 0,5% dos vo-
tos dados na eleição para a 
Câmara dos Deputados.
Pela legislação eleitoral, 
para que seja registrada 
e reconhecida legalmen-
te uma legenda, é preciso 
que esta arregimente não 
apenas os 0,5% dos votos 
válidos para a Câmara, 
mas também manifesta-
ções de apoio em pelo me-
nos um terço das unidades 

te estarão atendendo as 
mulheres presentes e, às 
17h30 será realizada uma 
apresentação dos alunos 
de Pilates do Reinvente. 
Às 18 horas, show com 
Antonio Marcos e Rian e, 
finalizando a programa-
ção, a partir das 20h30, 
show com a banda Vale 
Som.
O Festival Regional Arte 
Encanto é uma união entre 
Fundo Social de Solida-
riedade e Prefeitura, com 
apoio do Governo do Es-
tado.
Importante destacar que, 
as pessoas interessadas em 
participar do Festival, den-
tro das áreas de artesana-
to, gastronomia artesanal 
e produtores da feira de 
orgânicos, deverão fazer 
suas inscrições de 26 a 
30 de novembro, na sede 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, que fica na rua 
Deputado Claro César, 53, 
centro.

Serão quatro turmas, com 
aulas de duas horas de du-
ração, sendo das 8 às 10h, 
das 10 às 12h, das 13 às 
15h e das 15 às 17h. Mais 
informações poderão ser 
obtidas no local ou pelo 
telefone 3637-1715.

ção de redes subterrâneas.
A lei estabelece os mate-
riais e equipamentos a se-
rem utilizados e define as 
Secretarias responsáveis 
pelo acompanhamento das 
obras. Obriga, ainda, o re-
colhimento do entulho e 
limpeza do local, após a 
execução do serviço.
Para conhecer o texto inte-
gral desta e de outras leis 
acesse o portal da Câmara 
de Taubaté na internet.

operação ainda neste ano 
não haveria garantias que 
ele estaria completamen-
te recuperado para uma 
eventual posse, no dia 1.º 
de janeiro.
Na nova cirurgia, o abdo-
me de Bolsonaro será aber-
to novamente para que as 
alças do intestino grosso 
sejam unidas e, com isso, 
o trânsito intestinal vol-
te ao normal e o paciente 
deixe de usar a bolsa cole-
tora de fezes.A cirurgia vai 
exigir do novo presidente 
15 dias de licença do caro. 
O vice, Hamilton Mourão, 
deverá assumir.

da Federação (o que equi-
vale, hoje, a nove estados) 
com pelo menos 0,1% dos 
votantes em cada um des-
ses locais.
O partido chegou a so-
licitar mais tempo para 
juntar novas declarações 
de apoio e cumprir o exi-
gido por lei. No entanto, 
na sessão do plenário, os 
magistrados entenderam 
que esse tipo de prorroga-
ção não interfere no pro-
cesso, valendo para efeitos 
de análise as assinaturas 
apresentadas no momento 
do pedido de registro.



Campeões dos Jogos
Escolares da Juventude

recebem homenagem em Taubaté

Câmara Municipal de Tremembé  
comemora aniversário da cidade. Coleta Seletiva de Taubaté 

é apresentada em
evento no Ibama

Rua Chile em Taubaté recebe 
plantio de ipê branco

Nesta terça-feira, dia 27 
de novembro, a Secretaria 
de Educação de Taubaté 
realiza uma homenagem 
aos atletas campeões dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude (etapa nacional), que 
se encerrou no último do-
mingo em Natal (RN).
A equipe de handebol da 
Escola de Atletas e Forma-
ção Integral (Eafi) e o atle-
ta Enzo, do atletismo de 
Taubaté, serão recebidos 
por alunos, professores e 
autoridades do município.
Enzo foi campeão da pro-
va de 75m e bronze no 
revezamento. Está classifi-
cado para o Sul-americano 
Escolar que acontece na 
próxima semana no Peru.
O time de handebol, que 
também garantiu o ouro, é 

Câmara Municipal de Tre-
membé  comemora aniver-
sário da cidade.   A câmara 
municipal de Tremembé. 
comemorou neste dia 26 
de novembro  122 aniver-
sário  da cidade homena-
geando cidadãos, alunos e 
pessoas de destaque.
HOMENAGENS:
Entrega da Comenda 
“Professor Comprometi-
do”: Cristiane Aparecida 

Representantes da Secre-
taria de Meio Ambiente de 
Taubaté participaram nos 
dias 22 e 23 de novembro 
em Brasília de uma apre-
sentação na sede do Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recur-
sos Renováveis (Ibama). 
O projeto, denominado 
“Ampliação e Fortaleci-
mento do programa de co-
leta seletiva”, envolveu 
também as cooperativas 
de catadores do município.
A apresentação ocorreu 
durante o Fórum Expositor 
de Educação Ambiental no 
Licenciamento Ambiental 
Federal do Programa de 
Educação Ambiental do 

Nesta terça-feira, dia 27 
de novembro, será realiza-
do o plantio do ipê bran-
co no local onde estava o 
eucalipto localizado à rua 
Chile, bairro Jardim das 
Nações. O plantio será no 
período da manhã, sujeito 

formado somente por atle-
tas taubateanos do Progra-
ma Eafi, que acontece na 
escola municipal do Se-
des.
Os Jogos Escolares da Ju-
ventude são a maior com-
petição estudantil realiza-
da no país. Organizados 
pelo Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) desde 2005, 
os Jogos Escolares da Ju-
ventude reuniram este 
ano, pela primeira vez, 
as duas faixas etárias (12 
a 14 e 15 a 17 anos) em 
uma etapa nacional que 
movimentou Natal (RN), 
levando esporte, educa-
ção e cidadania para cerca 
de 5.000 atletas/alunos de 
2.157 escolas públicas e 
privadas de todos os esta-
dos do Brasil.

dos Santos Faria, Lúcia 
Helena Cursino Silva, Ân-
gela Berti de Toledo San-
tos e Luciana Bustamante 
Coura.
Entrega do Prêmio “Aluno 
Nota Dez”: Enrique Oli-
veira Marcondes, Lyvia 
Victoria Soares de França, 
Giovana Borges Menezes, 
Lauanny Eduarda Silva, 
Sabrina Mariana da Silva, 
Laura Marcondes Petersen 

Gasoduto Campinas – Rio 
de Janeiro (PEA Gascar). 
Este é um projeto educa-
tivo, condicionante da li-
cença ambiental (Licença 
de Operação) do gasoduto, 
emitida pelo Ibama, com 
o objetivo de contribuir 
para a melhoria da gestão 
de resíduos sólidos nos 32 
municípios por onde pas-
sará o gasoduto da Nova 
Transportadora do Sudeste 
(NTS).
O programa teve como 
tema a gestão dos resí-
duos sólidos, após diag-
nóstico feito a partir das 
informações prestadas pe-
los gestores públicos dos 
municípios impactados 

às condições climáticas do 
dia.
Na última sexta-feira, dia 
23 de novembro, a área 
foi tratada com cupinici-
da. Nesta segunda-feira 
a equipe de arborização 
iniciou o trabalho de pre-

Os números dos Jogos Es-
colares da Juventude 2018 
são grandiosos e podem 
ser comparados a uma edi-
ção de Jogos Pan-america-
nos.
Além dos atletas e gesto-
res das delegações, partici-
param ainda 464 árbitros, 
220 voluntários, sendo 
90 militares das três For-
ças Armadas – Exército, 
Marinha e Aeronáutica –, 
técnicos e observadores 
de oito confederações es-
portivas. Uma delegação 
convidada do Japão, com 
25 integrantes, também 
participou da competição, 
em um intercâmbio com 
as cidades asiáticas que re-
ceberão o Time Brasil nos 
Jogos Olímpicos Tóquio 
2020.

Alves e Maria Eduarda 
Couto Monteiro Soares.
Diploma de Honra ao Mé-
rito: Décio Alves de Oli-
veira.
Títulos de Cidadão Tre-
membeense: José Lemos e 
Rubens Eduardo de Souza 
Arouca.
Comemoração Especial - 
100 anos de inauguração 
do Prédio da Câmara Mu-
nicipal.

pelo empreendimento. No 
Módulo 1, ocorreu a “Ca-
pacitação dos Gestores 
Públicos para a gestão do 
resíduos sólidos”, com 61 
horas de duração, e teve 
a participação de quatro 
servidores da Secretaria 
de Meio Ambiente da Pre-
feitura de Taubaté, junta-
mente com gestores dos 
demais municípios envol-
vidos.  A equipe de Tauba-
té participou ativamente 
das atividades propostas, 
que culminou na elabora-
ção e apresentação de um 
projeto prático que viesse 
contribuir com a gestão 
dos resíduos sólidos no 
município.

paração para implantação 
de um jardim de penta que 
ficará no entorno do ipê 
branco.
A espécie nativa que será 
plantada tem entre 3 e 4 
metros de altura e 7 cm de 
diâmetro.
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