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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Esportes 
e Lazer abre vagas para 

a prática de basquete 
em Taubaté

Defesa Civil permanece 
em estado de atenção e 
monitora áreas de risco

em Caraguatatuba

Taubaté recebe cursos 
a distância do Pronatec

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté abre ins-
crições para meninos de 
11 a 13 anos interessados 
na iniciação ao basquete e 
para os mais experientes a 
possibilidade de compor a 
equipe de competição sub 
13.
Os jovens devem ir, acom-
panhados por um res-
ponsável, às segundas e 
sextas-feiras, das 18h às 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa que a De-
fesa Civil permanece em 
estado de atenção, devido 
às chuvas de segunda-fei-
ra. O acumulado das últi-
mas 72h foi de 57 mm. A 
previsão para os próximos 
dois dias é de pancadas de 
chuva no fim da tarde.
A Defesa Civil de Cara-
guatatuba está acompa-
nhando os índices pluvio-

Em parceria com o Gover-
no Federal, a Secretaria de 
Turismo do Estado de São 
Paulo selecionou a cidade 
de Taubaté para ser con-
templada com cursos EAD 
(Ensino a Distância) por 
meio do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pro-
natec).
Os cursos EAD são desti-
nados para as pessoas aci-
ma de 15 anos e as inscri-
ções vão de 29 de janeiro 
(segunda-feira) até o dia 
16 de março (sexta-feira) 
de 2018, podendo ser efe-
tuada apenas uma inscri-
ção por CPF.
Os interessados devem 
comparecer à Secreta-

20h no Ginásio da CTI e 
conversar com o Técnico 
Tiago Sírio, que efetuará 
as inscrições no próprio 
local onde acontecem os 
treinos.
Para os que não possuem 
ainda conhecimentos so-
bre os fundamentos da 
modalidade, as vagas são 
para a iniciação ao es-
porte. E para os meninos 
que já possuem alguma 

métricos e está realizando 
vistorias por todo o muni-
cípio, verificando a neces-
sidade de fazer remoções 
de famílias que estejam 
em áreas de risco.
É recomendado para pes-
soas que moram perto de 
rios ou próximo a morros, 
que se for detectado al-
gum tipo de irregularida-
de, entre imediatamente 
em contato com a Defesa 

ria de Turismo e Cultura 
de Taubaté, de segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 18h, para realizar a 
pré-inscrição, munidos 
de um documento com  
foto e o CPF. A continui-
dade do processo é online 
e o aluno receberá as ins-
truções via e-mail.
A carga horária é de 160 ho-
ras e são 40 vagas para cada 
um dos cursos ofertados.   
É pré-requisito necessário 
para os cursos de Assisten-
te Administrativo, Assis-
tente de Recursos Huma-
nos e Língua Brasileira de 
Sinais a conclusão do En-
sino Fundamental II (6º ao 
9º ano). Para as vagas de 
Inspetor de Qualidade não 

aptidão as vagas são para 
compor o time que repre-
senta a cidade de Taubaté 
na categoria sub 13.
As aulas são gratuitas 
e para mais informa-
ções ligar no número 
3624-8740. O Ginásio 
da CTI fica à Rua José  
Roberto Bueno de Mattos, 
nº 50 na Vila Edmundo, 
atrás da antiga Cooper-
volks, em Taubaté.

Civil pelo telefone 199 e 
deixe o imóvel. Se for ne-
cessário, as famílias serão 
encaminhadas para a casa 
de parentes ou para algum 
abrigo público.
A altura da maré também 
contribui para que ocor-
ram alagamentos, princi-
palmente em área próxi-
mas a orla das praias. Hoje 
a altura registrada é de 1,5 
m.

é necessário ter concluído 
o Ensino Fundamental II. 
Para as vagas de Espanhol 
e Inglês Básicos é exigên-
cia ter terminado o Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º 
ano).
Serviço
Pré-inscrição nos cursos 
EAD do Pronatec (Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go)
Local: Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté 
(Centro Cultural Toninho 
Mendes)
Endereço: Praça Cel. Vito-
riano, nº 1 – Centro
Data: de 29 de janeiro a 16 
de março de 2018
Horário: das 8h às 18h

Prefeito Sato anuncia
mudanças no secretariado

em Ubatuba

O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), pro-
moveu mudanças em seu 
secretariado na última 
semana. O engenheiro ci-
vil Pedro Vicente Tuzino 
Leite deixou a secretaria 
de Serviços de Infraestru-
tura Pública para ocupar o 
cargo de secretário Supe-
rintendente de Gestão de 
Desenvolvimento Susten-
tável e também acumular 
a presidência da Empresa 
Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (Emdurb).  
José Carlos Peixoto Junior 
desligou-se da presidência 

da Emdurb e agora é se-
cretário adjunto de Habita-
ção e Planejamento Urba-
no. As mudanças incluem 
a entrada no governo do 
engenheiro Honório Ana-
níades Filho para a pasta 
de Infraestrutura. Para o 
prefeito de Ubatuba, os 
secretários vêm desenvol-
vendo suas funções com 
extrema habilidade. Os re-
manejamentos fazem par-
te de ajustes necessários. 
“ Com as mudanças, bus-
camos agilizar a máquina 
administrativa e, com isso, 
promover o crescimento 

da cidade”, afirmou Sato.
Secretário de Serviços de 
Infraestrutura Pública
Honório Ananíades Filho 
tem graduação em Enge-
nharia Civil pela UNI-
TAU/SP  e  graduação 
em  Engenharia Mecânica 
pela FESP/PE.  Em sua 
experiência profissional, 
teve ocupações em di-
versos cargos da Petro-
brás no período de 2011 
a 2016. Atuou também no  
Consórcio Gomes Lou-
renço/Infracon/Etenge 
– SABESP; Tektonhaf 
Engenharia e Comércio; 
Prefeitura de Campos do 
Jordão; THYSSEN do 
Brasil Construções e Co-
mércio; L+M Arquitetura; 
Empresa Universal R. do 
Brasil; TECENG Comer-
cial e Engenharia; BUZO-
LIN Construtora e Compa-
nhia Atlantic de Petróleo. 
Hoje Honório reside em 
Ubatuba.
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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

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e 
a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fíga-
do. O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação 
do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e 
cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a 
mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve 
e vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético 
da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes 
e levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de descon-
forto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar per-
gunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para fren-
te, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as 
obras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma 
página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva 
de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o 
clima espiritual. Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir pa-
lavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, 
especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, 
buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a 
sua. Atenda as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeça 
qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que 
todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, 
na aquisição de experiência e, de que a vida concorda com as pausas de 
refazimento das forças, mas não se acomodam com inércia em momento 
algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse. 

Comissão selecionadora 
tem boas expectativas para 

o Festival de Marchinhas 
2018 em Pinda

O 11º Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 
Pindamonhangaba Antô-
nio Domingos Sávio de 
Azevedo “Toninho da Cai-
xa”, fará parte do aqueci-
mento e da programação 
do Carnaval 2018, sendo 
que o evento já deu seus 
passos iniciais a partir da 
seleção das 20 canções 
participantes.
Os avaliadores das ins-
crições foram Anderson 
Luis Machado e Marcos 
Roberto de Souza e ambos 
consideraram, inicialmen-
te, os critérios de compo-
sição, melodia, letra e rit-
mo para determinarem a 
qualificação de cada mar-
chinha e, por último, es-
colheram as selecionadas 
baseando-se na verificação 
da autoria das obras pois, 
de acordo com o regula-
mento, cada autor pode 
ter apenas uma marchinha 
inscrita para o Festival.  
O maestro da Corporação 

Musical Euterpe, Marcos 
Roberto de Souza, des-
tacou que “a cada ano, o 
nível está melhorando. Só 
nesta edição, foram mais 
de 40 inscrições e os jura-
dos terão trabalho para a 
apuração porque será uma 
disputa bem competitiva”. 
As apresentações da fase 
eliminatória acontecerão 
nos dias 2 e 3 de fevereiro 
na Praça Padre João Faria 
Fialho, “Largo do Quar-
tel”, e no dia 1 de feve-
reiro ocorrerá, no mesmo 
local, um ensaio aberto 
das obras musicais com 
banda. “Esse será um dos 
festivais mais elaborados 
dos últimos anos. Teremos 
marchinhas de muita qua-
lidade”, opinou Anderson 
Luis Machado, musicista à 
frente da Banda Wale Son 
e componente do corpo de 
júri de seleção pelo quinto 
ano consecutivo. 
Aliás, das 20 marchi-
nhas selecionadas, 11 são 

de Pindamonhangaba e 
o avaliador Anderson se 
mostrou empolgado com 
a participação local. “O 
pessoal de Pinda é anima-
do, traz bastante torcida”, 
garantiu. A final do Festi-
val de Marchinhas Carna-
valescas será no dia 4 de 
fevereiro. A desenvoltura 
da apresentação dos mu-
sicais irá determinar a co-
locação dos 10 finalistas 
e premiar o primeiro lu-
gar com o troféu “Alarico 
Corrêa Leite” e o valor de 
R$ 2.914,61. O segundo 
colocado ganhará o troféu 
“Zé Sambinha” - José de 
Assis Alvarenga e o prê-
mio de R$ 1.470,83. O 
terceiro receberá o troféu 
“Celso Guimarães” e o va-
lor de R$ 735,86, e o quar-
to levará pra casa o troféu 
“Maestro Arthur dos San-
tos”. Além disso, também 
ganharão troféus o melhor 
intérprete, a melhor torci-
da e o melhor figurino.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 224, Termo nº 6717
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO CARLOS PEREIRA e MARIA 
DE FÁTIMA RODRIGUES, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Cascavel - PR, nascido em 23 de janeiro de 1957, de profissão motorista, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Avenida Santa Isabel, nº 121, 
Parque Vera Cruz, nesta cidade, filho de OTILIA PEREIRA, falecida em Casca-
vel/PR. Ela é natural de Jacareí - SP, nascida em 23 de março de 1976, de profis-
são do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de LEONOR RODRIGUES DOS REIS, falecida em Jacareí/
SP na data de 31 de agosto de 1989. 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- 24, FLS. nº 225, Termo nº 6718
Faço saber que pretendem se casar ABZAAC SANTANA DE JESUS ALVES 
e CAMILA LEIDIANE CARDOSO DIAS, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Ilhéus - BA, nascido em 15 de setembro de 1994, de profissão 
pintor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Oswaldo Bar-
bosa Guisard, 936, Jardim Gurlãndia, Taubaté/SP, filho de SAMUEL QUINTO 
ALVES, de 53 anos, nascido na data de 9 de janeiro de 1965, residente e domi-
ciliado em Taubaté/SP, natural de Ibicarai/BA e de ADRIANA SANTANA DE 
JESUS ALVES, de 45 anos, nascida na data de 7 de junho de 1972, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Ilhéus/BA. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 30 de junho de 1989, de profissão garçonete, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua da Esperança, nº 365, Chacara Nova Vida, nesta 
cidade, filha de GERALDO DIAS FILHO, de 72 anos, nascido na data de 2 de 
dezembro de 1945, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Bana-
nal/SP e de MARIA LUCIA CARDOSO, de 50 anos, nascida na data de 8 de 
maio de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS 
NO PAT

DE TAUBATÉ

Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Manuten-
ção Predial
Vendedor Interno

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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5 importantes mudanças 
no Simples Nacional para 

2018
O Simples Nacional, ou 
Supersimples, passar por 
drásticas modificações 
desde 1º de janeiro de 
2018. Dentre essas serão 
alteradas valores limites 
possíveis para estar no 
modelo tributário e a cria-
ção de uma faixa de tran-
sição para a saída do Sim-
ples para outra tributação.
Essa alteração se deve ao 
fato do tratamento dife-
renciado e favorecido a 
ser dispensado às micro-
empresas e empresas de 
pequeno porte com a lei 
de 2006 ter possibilitado 
diversos avanços para esse 
tipo de empresa. Contudo, 
existia uma “trava de cres-
cimento”, por não haver 
um regime transitório des-
se tipo de empresa para as 
demais.
“O pensamento é simples, 
se a empresa faturar em 
um ano mais que $ 3,6 
milhões, no ano seguinte 
terá uma carga tributária 
igual a uma empresa que 
fatura $ 78 milhões (lu-
cro presumido) ou qual-
quer outra com qualquer 
faturamento no lucro real.  
Isso levava muitas em-
presas a represar seu cres-
cimento ou partir para a 
sonegação fiscal”, explica 
Motaque ser realista que 

não dá para se fazer muito 
em um governo transitó-
rio, com contas desajusta-
das e com essa tempestade 
política”.
O que muda
ara entender melhor as 
mudanças, Welinton Mota 
detalhou os principais 
pontos:
Novos limites de fatura-
mento - o novo teto de 
faturamento agora é de 
R$ 4,8 milhões por ano, 
mas com uma ressalva: o 
ICMS e o ISS serão co-
brados separado do DAS 
e com todas as obrigações 
acessórias de uma empre-
sa normal quando o fatu-
ramento exceder R$ 3,6 
milhões acumulados nos 
últimos 12 meses, fican-
do apenas os impostos fe-
derais com recolhimento 
unificado.
Novas alíquotas e anexos 
do Simples Nacional - a 
alíquota inicial permane-
ce a mesma nos anexos 
de comércio (anexo I), 
indústria (anexo II) e ser-
viços (anexos III, IV), 
exceto para o novo anexo 
V de serviços, que será 
atualizado e não terá mais  
relação com o anexo V 
anterior. No entanto a alí-
quota tornou-se progressi-
va na medida em que o fa-

turamento aumenta e não 
mais fixa por faixa de fatu-
ramento. Todas as ativida-
des do anexo V passam a 
ser tributadas pelo Anexo 
III. Extingue-se o anexo 
VI e as atividades passam 
para o novo anexo V.
Novas atividades no Sim-
ples Nacional - em 2018, 
micro e pequenos produ-
tores de bebidas alcoólicas 
(cervejarias, vinícolas, li-
cores e destilarias) pode-
rão optar pelo Simples Na-
cional, desde que inscritos 
no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento.
Exportação, licitações e 
outras atividades - em re-
lação a importação e ex-
portação, as empresas de 
logística internacional 
que forem contratadas por 
empresas do Simples Na-
cional estão autorizadas 
a realizar suas atividades 
de forma simplificada e 
por meio eletrônico, o que 
impactará diretamente nos 
custos do serviço aduanei-
ro.
MEI - As duas grandes e 
principais mudanças são o 
novo teto de faturamento 
(até R$ 81.000,00) por ano 
ou proporcional (nos casos 
de abertura) e a inclusão 
do empreendedor rural.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N°001/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamento Everolimo. 
Data da realização: 15/02/2018 às 10h00min - Início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.
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Pinda amplia locais de 
vacinação contra febre 

amarela

Carnaval Solidário terá 
abadás do Juca Teles
em Pindamonhangaba

Audiência Pública
Plano Municipal de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Doação de lâmpadas 
Led em Tremembé

A partir de segunda-feira 
(29), Pindamonhangaba 
terá mais oito locais de 
vacinação contra a febre 
amarela, totalizando 14 
postos participantes da 
campanha. São eles: PSF 
Santa Cecília, PSF Jardim 
Imperial, PSF Arco-Íris / 
Araretama 2, PSF Feital, 
PSF Goiabal, PSF Bom 
Sucesso, PSF Jardim Re-
gina e PSF Cidade Jardim 
(este último somente a 
partir do dia 1º/2).
Os antigos locais continua-
rão realizando a vacinação 
contra febre amarela. São 
eles: PSF Cidade Nova, 
PSF Campinas, PSF Ara-
retama III, Cisas Moreira 

Troca de alimentos come-
ça dia 2 de fevereiro e será 
no Shopping Pátio Pinda
O bloco Juca Teles, de 
São Luiz do Paraitinga, 
está engajado no Carnaval 
Solidário 2018 de Pinda-
monhangaba. Em parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade, o Juca Te-
les está disponibilizando 
mil abadás para os foliões, 
que deverão ser trocados 
por 1 quilo de alimento  
não perecível - exceto sal 

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé, 
por meio da Secretaria 
de Agricultura e Meio 
Ambiente, realizará no 
dia 06 de fevereiro às 10 
horas, na Câmara Muni-
cipal, uma audiência pú-
blica para apresentação e 

Os clientes classificação 
“residencial” da EDP em 
Tremembé/SP tem direito 
a trocar, sem nenhum cus-
to, até 4 lâmpadas inefi-
cientes por 4 lâmpadas de 
LED.
Leve ao posto de troca, 
na Praça Geraldo Cos-

César, UBS Terra dos Ipês 
2 e CIAF / Saúde da Mu-
lher (centro).
O horário de funciona-
mento para todos os pos-
tos continua sendo de se-
gunda a sexta-feira, das 
7h30 às 11h30 e das 13 
às 16horas, com exce-
ção do CIAF/Saúde da  
Mulher, que não fechará 
para almoço. O atendi-
mento das vacinas será re-
alizados nesses 14 postos 
por meio de senhas, que 
serão distribuídas até às 15 
horas.
A campanha de vacinação 
contra a febre amarela teve 
início na quinta-feira (25), 
em todo o estado de São 

e açúcar - e, assim, ajudar 
as pessoas que mais preci-
sam. A troca dos alimentos 
pelos abadás será feita no 
Shopping Pátio Pinda, na 
loja Arte Encanto, a partir 
do dia 2 de fevereiro. Cada 
pessoa poderá fazer a tro-
ca de até dois abadás. O 
horário de funcionamento 
do shopping é das 10 às 22 
horas.
O Juca Teles fará duas 
apresentações em Pinda-
monhangaba. A primeira, 

apreciação do Plano Mu-
nicipal de Gerenciamen-
to Integrado de Resíduos 
Sólidos do município.  
O evento será promovido 
em atendimento às dispo-
sições constantes da Re-
solução CONAMA (Con-
selho Nacional do Meio 

ta, até 4 lâmpadas incan-
descentes e/ou fluores-
centes compactas, sua 
última conta de luz classi-
ficação residencial em dia,  
o documento de identida-
de, e receba em troca até 4 
lâmpadas de LED de 8W e 
6.500K.

Paulo. Em Pindamonhan-
gaba, os primeiros dois 
dias de campanha conta-
ram com seis postos de 
saúde para atender a popu-
lação.
A equipe da Secreta-
ria de Saúde da Prefei-
tura de Pinda está rea-
lizando uma entrevista 
com todas as pessoas  
que estão aguardando para 
receberem a vacina. A in-
tenção é garantir que todos 
estão aptos a receber a va-
cina, sem riscos à saúde.
Nesta primeira fase da 
campanha, a cidade re-
cebeu 26.550 doses, que 
serão repostas assim que 
houver necessidade.

no Pré-Carnaval de Mo-
reira César, dia 3, com sa-
ída às 16 horas da Avenida 
José Adhemar César Ri-
beiro (avenida do CE Zito) 
e chegada na Praça Santa 
Rita, no Vale das Acácias.
A segunda apresentação 
do Juca Teles em Pinda 
será no sábado de carna-
val, dia 10 de fevereiro, 
com saída às 16 horas do 
Largo do Quartel e chega-
da próximo ao Parque da 
Cidade.

Ambiente) nº 307/2002 e 
Lei Federal nº 12305/2010 
que instituiu a Política Na-
cional de Resíduos Sóli-
dos.
Qualquer pessoa ou en-
tidade interessada pode 
participar da audiência pú-
blica.

Saiba mais em https://
edpsp.eficienciasolidaria.
com.br.
Promoção válida de 30 de 
janeiro a 3 de fevereiro, ou 
enquanto durar o estoque.  
O projeto não atende clien-
tes classificação baixa ren-
da ou rural.


