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A GAzetA dos Municípios

Bolsonaro diz que terá parceria 
com Israel para dessalinizar água

Taubaté faz nova 
convocação para 
educação infantil

Vereadora vai promover curso 
gratuito de liderança política

Bando fortemente armado
explode agências 

eletrônicas em Campos do Jordão

O presidente da Repúbli-
ca eleito, Jair Bolsonaro, 
disse hoje (25) que fará 
parcerias com Israel para 
beneficiar o Nordeste com 
projetos de dessalinização 
de água. 
Por meio de seu perfil no 
Twitter, Bolsonaro afir-
mou que o futuro ministro 
de Ciência e Tecnologia, 
Marcos Pontes, visitará 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté convoca pais 
ou responsáveis por crian-
ças que estão na lista de 
espera da educação infan-
til. As matrículas são para 
início das aulas em feve-
reiro de 2019.
Com o novo chamamen-
to, a lista de espera por 
vagas na educação infan-
til da Rede Municipal de 
Taubaté                           fe-
cha o ano de 2018 com 
415 crianças aguardando 
uma vaga.
Os pais ou responsáveis 
podem conferir as novas 
convocações no site da 

Escola de Cidadania Es-
tão abertas as inscrições 
para o programa Escola 
de Cidadania para Líderes 
Públicos, promovido pela 
vereadora Loreny (PPS).
Lideranças O projeto tem 
o objetivo “de formar li-
deranças públicas com os 
conteúdos e conhecimen-
tos suficientes e necessá-
rios para o exercício da 
cidadania e da construção 
de mandatos políticos com 
qualidade”.

Um bando armado de 
fuzis agiu na madrugada 
desta segunda-feira (24) 
em Campos do Jordão 
e mobilizou as polícias 
Civil e Militar da região. 
Fortemente armados, os 
criminosos explodiram 
três agências bancárias 
e uma agência de crédito 
na Vila Abernéssia.
O primeiro alvo dos ban-
didos foi uma agência 

em janeiro instalações de 
dessalinização, plantações 
e o escritório de patentes 
no país do Oriente Médio.
Ainda em janeiro,                                                       
espera-se que seja im-
plantada no Nordeste 
brasileiro uma insta-
lação piloto para tirar                                                     
água salobra de poços, 
dessalinizar, armazenar e 
distribuir para a agricultu-

Prefeitura de Taubaté, na 
aba da Secretaria de Edu-
cação, item educação in-
fantil.
Ainda é possível so-
licitar vagas na edu-
cação infantil. Para                                                                                                  
isso, os responsáveis por 
crianças de três anos e 
oito meses a cinco anos e 
sete meses podem efetuar 
a matrícula de imediato 
para 2019, na Secretaria 
de Educação. 
Já para as crianças de 
quatro meses a três 
anos e sete meses, os                                                            
pais devem comparecer 
à Secretaria de Educação 

Inscrições São oferecidas 
50 vagas. As inscrições 
vão até 21 de janeiro de 
2019 ou até as vagas es-
gotarem. Os interessados 
devem se inscrever em 
www.eusouloreny.com/
escoladelideres. As aulas 
serão gratuitas e contarão 
com a participação de con-
vidados.
Curso Serão realizados 
10 encontros ao longo de 
2019, com os temas: Teo-
ria Geral do Estado, Sis-

bancária na Avenida Frei 
Orestes Girardi, por vol-
ta das 03h da manhã de 
hoje, segundo informou 
a Polícia Militar. 
Na ação, os bandidos 
explodiram três caixas 
eletrônicos. Em seguida, 
o bando invadiu outras 
agências, provocando 
barulho e acordando os 
moradores das adjacên-
cias.

ra familiar da região.
“Também estudamos junto 
ao embaixador de Israel e 
empresa especializada tes-
tar tecnologia que produz 
água a partir da umidade 
do ar em escolas e hospi-
tais da região. 
Poderemos, inclusi-
ve, negociar a    ins-
talação de fábrica no 
Nordeste para venda                                                     
desses equipamentos”, es-
creveu no Twitter.
Saiba mais                                                                                                                                             
   Mudança de embai-
xada em Israel está de-
cidida, diz Eduardo 
Bolsonaro reitera intenção                                                                                  
de transferir embaixada 
para Jerusalém.

para inscrever seus filhos 
na lista de espera.
Documentos necessários 
– Originais e Cópias
– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
– Cartão SIM da Criança
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
Dias e horários de atendi-
mento
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h

tema Eleitoral, Segmentos 
Ideológicos, Mecanismos 
de Participação (LAI, Con-
selhos, Portal da Transpa-
rência), Orçamento Públi-
co, Dados e Indicadores de 
Taubaté, Processo Legis-
lativo, Campanhas Eleito-
rais e Comunicação e Uso 
das Redes Sociais.
Missão “Ser escola de ci-
dadania é a missão do meu 
mandato”, afirmou a vere-
adora, que está no primei-
ro mandato.

Antes da fuga, e para 
dificultar a chegada da 
polícia, os criminosos 
atearam fogo em veícu-
los dentro do túnel da 
Rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro, na divisa 
entre Campos do Jordão 
e Pindamonhangaba. Em 
seguida, de acordo com a 
polícia, fugiram pela ro-
dovia SP-050 com desti-
no a Monteiro Lobato.
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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.

Polícia estoura 
desmanche clandestino

e prende dois em
São José dos Campos

No local, na aveni-
da Visconde Pelo-
tas, foram encon-
trados 14 veículos, 
sendo cinco rouba-
dos. Também foram 
apreendidas de pe-
ças sem comprova-
ção de origem. 
Um desmanche 
clandestino de veí-
culos foi estourado 
pela polícia na noite 
de quinta-feira (27) 
no Jardim do Lago 
em São José dos 
Campos (SP). Dois 
homens foram pre-

sos por receptação.
A abordagem aos 
suspeitos no local foi 
feita pelos policiais                                                          
do Batalhão de 
Ações Especiais 
(Baep) após denún-
cia.
No local, na avenida 
Visconde Pelotas, 
foram encontrados 
14 veículos, sendo 
cinco roubados. 
Também foram 
apreendidas de pe-
ças sem comprova-
ção de origem.
Além dos dois sus-

peitos flagrados no 
desmanche, um ter-
ceiro homem foi de-
tido e liberado. 
Ele era caseiro e in-
formou à Polícia Ci-
vil      desconhecer 
as atividades no lo-
cal.
Os dois presos ti-
nham antecedentes 
criminais
Os carros achados 
no desmanche fo-
ram roubados na re-
gião. 
O caso foi registra-
do no 3º DP.

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

Livro D-25, FLS. nº 29, Termo nº 6926
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS MARCON DA SILVA MONTEIRO e VITÓRIA DE 
SOUZA CASTILHO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 
1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 13 de julho de 1998, 
de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pedro Celete, 
nº 207, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de EMERSON MONTEIRO, 
de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 8 de julho de 1971, residente e domiciliado 
em Taubaté/SP e de DALVA MARIA DA SILVA MONTEIRO, de 45 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 28 de janeiro de 1973, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é na-
tural de Taubaté-SP, nascida em 27 de novembro de 1998, de profissão auxiliar administrativa, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ARLINDO 
CASTILHO, de 61 anos, natural de Caraguatatuba/SP, nascido na data de 16 de setembro de 1957 
e de CELIANE FATIMA DE SOUZA, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 10 de 
abril de 1965, residentes e domiciliados 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. 

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

Livro D-25, FLS. nº 30, Termo nº 6928
Faço saber que pretendem se casar JOÃO BRUNO RODRIGUES DE LIMA e DANIÉLE FEITO-
SA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 
4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, nascido em 13 de fevereiro de 1988, 
de profissão tatuador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno 
de Veiga, 0, Km 140, Una, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO SIDNEI DE LIMA e 
de SONIA MARIA RODRIGUES. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 13 de novembro de 
1987, de profissão ajudante geral, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Gregório 
Batista, nº 316, Parque Boa Esperança, São Mateus, São Paulo/SP, filha de RAIMUNDO DA SILVA 
e de ANTONIA ALVES FEITOSA DA SILVA. 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 29, Termo nº 6927
Faço saber que pretendem se casar BRUNO DOS SANTOS FERREIRA e CAROLINE AZEVEDO 
LOURENÇO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 
e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Resende-RJ, nascido em 14 de junho de 1983, de 
profissão empresário, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Cruz e Sousa, nº 
253, Campos do Conde II, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO CARLOS FERREIRA, 
de 59 anos, natural de Resende/RJ, nascido na data de 22 de junho de 1959 e de MAGDA FLÁVIA 
DOS SANTOS FERREIRA, de 55 anos, natural de Resende/RJ, nascida na data de 15 de outubro de 
1963, ambos residentes e domiciliados em Resende/RJ. Ela é natural de Volta Redonda-RJ, nascida 
em 9 de setembro de 1983, de profissão enfermeira, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de HELIO ROBERTO LOURENÇO, de 64 anos, natural de 
Ervalia/MG, nascido na data de 22 de setembro de 1954 e de CÉLIA AZEVEDO LOURENÇO, de 
63 anos, natural de Volta Redonda/RJ, nascida na data de 5 de agosto de 1955, ambos residentes e 
domiciliados em Resende/RJ. 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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Ford doa três motores 
para o Senai de Taubaté

Balão em chamas cai em prédio 
em São José dos Campos

Quase completo, Burro mira 
últimos reforços

Programa ambiental de S. Paulo 
reprova 97% das cidades do Vale

Os alunos dos cursos de 
Mecânica Automotiva do 
Senai de Taubaté agora 
podem contar com três 
motores doados pela Ford 
para as aulas práticas. A 
doação de dois propulso-
res Sigma e um motor 1.5 
TIVCT 3 cilindros foi fei-
ta em reconhecimento da 
parceria de longos anos 
entre a Ford e o Senai, 
bem como pela grande 
contribuição da entidade 
para a capacitação da mão 
de obra da região.
A ação tem como objetivo 
colaborar para a atualiza-
ção dos cursos da insti-
tuição com as mais novas 
tecnologias da indústria 
4.0. Na prática, os alunos 

Ocorrência foi manhã des-
ta sexta-feira (28) em um 
condomínio na Vila Ema. 
Não houve propagação de 
incêndio. Ninguém ficou 
ferido.
Um balão em chamas caiu 
sobre um prédio na Vila 
Ema, área nobre de São 
José dos Campos (SP), na 
manhã desta sexta-feira 
(28). Apesar do susto, não 
houve danos à estrutura, 
nem feridos. (veja vídeo 

De olho na Série A-2 do 
Campeonato Paulista, que 
começa no dia 20 de janeiro 
de 2019, o Taubaté retoma 
os treinamentos já no dia 2, 
logo no segundo dia do ano. 
E a equipe comandada pelo 
técnico Marcelo Martelotte 
recomeça os trabalhos com 
20 jogadores no elenco, que 
ainda deverá receber ao me-
nos mais três atletas neste 
início de ano.
Apesar da folga para as fes-
tas de final de ano, a direto-
ria do Burro da Central está 
trabalhando sem descanso 
para montar o time e buscar 
o tão sonhado acesso à elite 
do Campeonato Paulista.
Até agora, o Taubaté já anun-
ciou seis novas contratações 
para o ano que vem, com 
destaque para três jogadores 

Dos 39 municípios da 
RMVale, apenas Caragua-
tatuba foi certificado pelo 
Programa Município Ver-
deAzul, da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, 
que premia anualmente as 
cidades com melhor de-
sempenho ambiental,
Nada menos do que 97% 
das cidades do Vale do Pa-
raíba foram reprovadas no 
ranking ambiental do esta-
do de São Paulo em 2018. 
É o pior resultado da região 
desde 2013 — ranking co-
meçou em 2011.
Dos 39 municípios do 
Vale, somente Caragua-
tatuba foi certificado pelo 
Programa Município Ver-
deAzul, da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, 
que premia as cidades com 
melhor desempenho am-
biental.
Para tanto, de acordo com 
o governo estadual, le-
va-se em conta “diversos 
quesitos ambientais”, com 
o objetivo de “medir e 
apoiar a eficiência da ges-
tão ambiental”.
Caraguatatuba somou 
81,31 pontos e ficou na 

poderão interagir com os 
motores, principalmente 
nos cursos de Aprendiza-
gem Industrial – Mecânico 
de Automóveis Leves e de 
Formação Inicial Continu-
ada – Mecânico de Injeção 
Eletrônica.
“Os alunos terão a oportu-
nidade de praticar a teoria 
em motores reais de última 
geração, contemplando as 
mais novas tecnologias da 
indústria 4.0”, disse Ser-
gio Naresi, gerente de Pro-
grama da Engenharia de 
Manufatura da Ford.
“Nossa fábrica em Tauba-
té tem um histórico muito 
rico de contribuições para 
a comunidade e a cidade. 
Acreditamos muito em 

acima)
De acordo com os mora-
dores do condomínio, o 
balão de grandes propor-
ções atingiu o topo de uma 
das torres e em seguida 
caiu em chamas, beirando 
as sacadas. O prédio fica 
na avenida Heitor Villa 
Lobos.
Após a queda próxima à 
guarita, o zelador do pré-
dio apagou o fogo com 
uma mangueira e jogou o 

experientes: o zagueiro Sa-
muel, ex-São Paulo e com 
passagem pelo futebol euro-
peu; o atacante Juninho, que 
em 2012 atuou no Atlético
-MG, vice-campeão brasilei-
ro; e o zagueiro Ferron, que 
já jogou no rival São José e 
durante muitos anos foi titu-
lar da Ponte Preta. O lateral
-esquerdo Danilo Tarracha, 
com passagens por clubes 
como Vitória, Criciúma e 
Atlético-GO, também é um 
dos destaques que chegaram.
BASE/ Entre os jogadores 
que se destacaram em 2018, 
o goleiro Rafael Roballo, os 
volantes Moradei e Elivélton 
e o atacante Eduardo são os 
principais nomes confirma-
dos pelo clube. No total, oito 
jogadores remanescentes vão 
continuar em 2019.

58ª colocação do ranking 
estadual deste ano, que 
contempla 69 cidades cer-
tificadas, 21 a mais do que 
em 2017.
O resultado ruim da re-
gião impactou até mesmo 
Caraguá, cidade certifica-
da desde 2013 e que caiu 
de rendimento. Em 2017, 
o município havia obtido 
89,57 pontos e a 12ª posi-
ção.
Neste ano, todas as 39 ci-
dades do Vale participa-
ram do programa estadual, 
que também alcançou to-
dos os 645 municípios do 
Estado.
RMVALE/ Das 39 cidades 
do Vale, 28 melhoraram de 
posição no ranking neste 
ano na comparação com a 
lista de 2017. Onze piora-
ram a avaliação.
Depois de Caraguá, as 
melhores colocadas na 
região foram São Bento 
do Sapucaí (67ª posição 
e 77,92 pontos), Taubaté 
(68ª e 77,91), Ilhabela (85ª 
e 72,02) e São José dos 
Campos (136ª e 54,68).
Jacareí foi a 262ª cida-
de na lista estadual, com 

nossa função social no de-
senvolvimento de novas 
gerações de jovens téc-
nicos que alavanquem o 
crescimento da indústria 
brasileira. 
Para isso, nossa parceria 
contínua com o Senai é de 
fundamental importância”, 
afirmou Silvio Illi, diretor 
de Manufatura de Motores 
e Transmissões da Ford 
América do Sul.       
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que restou da estrutura no 
lixo.
Crime ambiental
De acordo com a Polícia 
Ambiental, fabricar, ven-
der, transportar ou soltar 
balões que possam provo-
car incêndios é crime. A 
pena                   prevista, 
caso o autor do lançamen-
to seja identificado, é a de-
tenção de um a três anos, 
multa ou ambas cumulati-
vamente.

Do elenco de base, que dis-
putou a Copa Paulista no se-
gundo semestre, o zagueiro 
Henrique e o meia Erik se-
rão aproveitados na próxima 
temporada. Outros jovens 
também já foram garantidos 
no elenco do técnico Marte-
lotte.
MERCADO/ E o elenco ain-
da está longe de ser fechado. 
Entre outras coisas, a direto-
ria taubateana ainda procura 
um camisa 10 para comandar 
o meio de campo da equipe e 
um centroavante.
A estreia do Taubaté no cam-
peonato será no dia 20 de ja-
neiro, a partir das 10h, fora 
de casa, contra o Penapolen-
se. Em casa, o primeiro jogo 
será no dia 23 de janeiro, 
contra o Rio Claro, a partir 
das 20h, no Joaquinzão.

24,75 pontos, pior do que 
o ranking de 2017 (214ª 
e 38,59 pontos). Guara-
tinguetá melhorou e saiu 
do 384º lugar para o 288º, 
passando de 11,21 para 
18,21 pontos.
Cidades da RMVale co-
bram mudanças na avalia-
ção para o programa esta-
dual
A Secretaria de Ur-
banismo e Sustenta-
bilidade de São José 
ressaltou a melhora do mu-
nicípio: “Subimos quase 
30 posições”, mas cobrará                                                        
mudanças para que a ava-
liação reflita “de forma 
mais abrangente o conjun-
to de iniciativas em prol do 
meio ambiente”. 
A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté disse 
que há “diversos erros na 
avaliação” e que irá pro-
tocolar recurso. “Taubaté 
deveria ter feito entre 82 a 
86 pontos [fez 77,91]”. A 
Prefeitura de Jacareí disse 
que irá, em 2019, “implan-
tar as políticas públicas 
ambientais necessárias 
para cumprir as diretivas 
do programa”.
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Procon-SP encontra 
irregularidades em 510 

estabelecimentos

Os principais problemas 
estão relacionados a in-
formação de preços das 
mercadorias
A Fundação Procon-SP, 
órgão vinculado à Secre-
taria da Justiça e Defesa 
da Cidadania, realizou en-
tre os dias 11 e 19 de de-
zembro a Operação Natal 
na capital e em 37 cidades 
do interior e litoral loca-
lizadas nas áreas de atua-
ção de suas regionais em 
Bauru, Campinas, Santos, 
Presidente Prudente, Ri-
beirão Preto, São José do 
Rio Preto, São José dos 
Campos e Sorocaba.
Os principais problemas 
encontrados estão rela-
cionados a informação de 
preços das mercadorias. 
Vão desde produtos sem 

preços à vista, produtos 
com código referencial, 
mas sem respectiva tabe-
la de preços, precificação 
por meio de código ou 
unicamente por meio de 
código de barras, e até 
dois preços para o mesmo 
produto, entre outros pro-
blemas.
Na capital
De 292 estabelecimentos 
visitados, 80 apresenta-
ram irregularidades, cerca 
de 27% do total vistoria-
do.
No interior e litoral
De 860 estabelecimentos 
visitados, foram autuados 
430, 50% do total visto-
riado.
A Operação Natal da 
Fundação visitou comér-
cios de rua, shoppings e 

grandes redes varejistas e 
inspecionou uma série de 
obrigações legais do for-
necedor, principalmente a 
disponibilização de exem-
plar do Código de Defesa 
do Consumidor para con-
sulta, exposição de todos 
os preços, produtos com 
rótulos e etiquetas em lín-
gua portuguesa, prazo de 
validade em dia e infor-
mação clara sobre formas 
de pagamento, trocas e 
fila preferencial    
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Arrastões Xô Mosquito 
recolhem 12,78

toneladas de materiais

Os arrastões contra o mos-
quito Aedes aegypti realiza-
dos entre os dias 10 e 21 de 
dezembro nos bairros São 
Gonçalo e Jardim Continen-
tal totalizaram 2.575 residên-
cias vistoriadas e 12,78 tone-
ladas de materiais recolhidos.
A operação é                                                                                                                                                
  realizada pelas secretarias 
de Saúde e de Serviços Pú-
blicos e continua em 2019. 
Os próximos bairros a rece-
berem a operação serão de-

finidos no início do próximo 
ano.
O objetivo do arrastão é reco-
lher materiais inutilizados ou 
r                                   eci-
cláveis que possam se tornar 
abrigos para focos do mos-
quito transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
A população deve colabo-
rar e permitir a entrada dos 
agentes para o recolhimento 
do material. 

Os servidores estarão unifor-
mizados e com crachás.
Arrastão Xô Mosquito
São Gonçalo – 10 a 14 de de-
zembro
Residências vistoriadas – 
1.704
Material recolhido – 7,1 to-
neladas
Jardim Continental – 17 a 21 
de dezembro
Residências vistoriadas – 871
Material recolhido – 5,68 to-
neladas


