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A GAzetA dos Municípios

Agosto começa com atrações diversificadas
no Teatro Metrópole

O Teatro Metrópole de 
Taubaté inicia o mês de 
agosto com programação 
variada para o público 
de todas as idades, com 
apresentações com reco-
mendação etária livre. De 
quarta-feira a domingo as 
atrações variam entre gra-
tuitas, preço único a R$ 10 
até R$ 60 com meia entra-
da a R$ 30.
O Teatro Metrópole fica à 
rua Duque de Caxias, 312, 
no Centro e tem capacida-
de máxima de 565 luga-
res. As apresentações com 
entrada franca disponibi-
lizam os ingressos uma 
hora antes na bilheteria do 
local. Crianças, estudan-
tes, idosos e professores 
da rede pública de ensino 
pagam meia entrada. Im-

portante que o espectador 
esteja atento às normas do 
teatro, que proíbe a entra-
da após o início do espetá-
culo, não permite comer e 
beber nas dependências do 
espaço e exige a presença 
de um responsável no caso 
do descumprimento da re-
comendação etária.
Dia 1º de agosto|quarta-
feira|19h30 – Concerto 
Comemorativo: 100 anos 
de música da família Quin-
tino – 10 anos da Orques-
tra do Erê, sob direção de 
Quintino Bento com entra-
da gratuita.
Dia 2 de agosto|quinta-fei-
ra|20h – O Brasil e as dan-
ças culturais no universo 
dos capoeiras – Comemo-
ração ao dia do capoeirista 
com  direção de Roberto 

Lazarini e apresentação 
dos integrantes do Centro 
Cultural N’Golo Brasil. A 
Capoeira, criada durante a 
escravidão transformou-se 
numa manifestação cultu-
ral símbolo de brasilidade. 
Praticada em todo territó-
rio nacional expandiu-se 
para o mundo todo, deri-
vada de danças africanas 
ancestrais e enxertada com 
a cultura indígena existen-
te no Brasil, se transfor-
mou em luta de resistên-
cia, dança disfarçada de 
luta. Essas manifestações 
mostram pluralidade do 
povo brasileiro, a cultura e 
o folclore de determinadas 
regiões e povos. Entrada 
franca.
Dia 3 de agosto|sexta-fei-
ra|20h – Violetas na Janela 

com direção da atriz Ana 
Rosa, recomendação li-
vre. Ingressos a R$ 60,00 
e meia entrada a R$ 30,00 
disponíveis para compra 
na Loja Long Time que 
fica à rua Bispo Rodova-
lho, 101 no Centro e pela 
internet no endereço ele-
trônico bilheteriaexpres.
com.br. Mesmo que se ini-
ciem com a mesma letra, 
as palavras ‘resignação’ e 
‘resiliência’ se distinguem 
em significado. 
Enquanto a primeira diz 
respeito a certa aceitação 
sem revolta, a segunda 
se refere a capacidade de 
adaptação. Mas para Ana 
Rosa, ambas as palavras 
se equivalem. No livro 
escrito pelo espírito Pa-
trícia e psicografado por 
Vera Lúcia Marinzeck de 
Carvalho, são termos que 
fundamentam qualquer 
trajeto. Para todo florescer, 
há os que se resignaram e 
os resilientes. Em 2017, a 
atriz completou 75 anos 
e 20 anos de “Violetas na 
Janela”. 
Dia 4 de agosto|sába-
do|20h – Nossa Oração: 
Vox Cordis com direção 
de Thomas Souza e in-
gressos a R$ 10,00 que po-
dem ser encontrados com 
os componentes do coral 

e nas lojas Lolla Biju, na 
rua XV de novembro, 532 
e na Livraria Católica, à 
rua Visconde do Rio Bran-
co, 179. Sala 12, ambas no 
Centro. E ainda na Matriz 
Sagrado Coração de Jesus, 
na avenida Francisco Bar-
reto Leme, 730, no bairro 
Vila São Geraldo. A apre-
sentação conta com as pri-
meiras canções autorais do 
coro, além de canções já 
consagradas pela Comuni-
dade Shalom e pelo grupo 
Vocal Livre. 
O coral convida o público 
a sentir como Deus fala ao 
coração através do cotidia-
no. “Nossa Oração” é a re-
alidade do relacionamen-
to com Deus e nos traz à 
lembrança a importância 
de confiar no Seu amor.
Dia 5 de agosto|domin-
go|19h – O Poetinha com 
direção de Fernanda Gama 
que também participa do 
elenco composto por: Bru-
no Gavranic, Paula Bega e 
Vítor Freire. Entrada fran-
ca e a apresentação integra 
a programação do Circuito 
Cultural Paulista. 
Um menino se apaixona 
por uma coleguinha de 
escola e resolve fazer um 
poeminha para se declarar. 
Mas é um desastre… En-
tão, se refugiando no sótão 

de sua casa, para curtir um 
pouco a dorzinha de seu 
pequeno amor, ele desco-
bre um baú antigo, cheio 
de coisas velhas. 
E dentro dele um diário 
empoeirado que foi de sua 
tia avó, Ariana, montes de 
recortes de jornal e pági-
nas manuscritas com poe-
mas. Curioso, ele começa 
a ler o diário, e conhecer 
a história do grande amor 
de sua tia-avó por um cer-
to poetinha, que escrevia 
coisas muito bonitas. 
O espetáculo Poetinha, 
com a Cia do Fubá, é em-
balado por música ao vivo 
e recheado de poemas da 
obra de Vinicius de Mo-
raes. Vinicius é um garoti-
nho apaixonado. 
Depois de uma frustrada 
tentativa de compor um 
poema de amor, ele acaba 
descobrindo e nos mos-
trando a história de um 
outro Vinicius: o de Mo-
raes. De um jeito delicado 
e bem humorado, Poeti-
nha homenageia a obra de 
Vinicius e a mantém viva 
entre as crianças. Logo pra 
elas, que estão na fase das 
brincadeiras e descober-
tas, o espetáculo mostra a 
diversão que a literatura 
pode ser, e estimula o des-
pertar do gosto musical.

Prefeitura de Caraguatatuba cobra 
melhorias no caminho de serviço 

utilizado pela Queiroz Galvão

Campos do Jordão reduz pela 
metade a mortalidade infantil

Representantes da Queiroz 
Galvão se reuniram nessa 
tarde com o secretário de 
Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca, Marcel Gior-
geti e a diretora de Proje-
tos e Educação Ambiental, 
Tatiana Scian, para uma 
vistoria em um trecho do 
caminho de serviço uti-
lizado pela empresa, que 
compreende a região Tin-
ga (Centro/Sul).
O grande fluxo de ca-
minhões vem causando 
transtornos aos moradores 
que transitam e moram nas 
proximidades. O secretá-
rio da pasta solicitou uma 
posição urgente da em-
presa quanto à melhoria 

Investimento no pré-natal, 
em equipamentos e na ca-
pacitação dos profissionais 
da atenção básica , estão 
entre as intervenções que 
resultaram na queda da 
mortalidade infantil.
Enquanto no Brasil, a taxa 
de mortalidade infantil 
subiu 4,8% entre 2015 
e 2016, representando o 
primeiro aumento em 26 
anos, em Campos do Jor-
dão, a mortalidade infantil 
caiu mais da metade, nos 
últimos cinco anos: foi de 
16,5 em 2012, para 7,82 
em 2017. A taxa de mor-
talidade infantil é medida 
de acordo com o percentu-
al por mil nascidos vivos. 
No país, a taxa registrada 
é de 14 mortes por mil ( 
o dobro da jordanense). 
Nas cidades da região, em 
2017, a média da taxa de 

da sinalização e recapea-
mento dos trechos princi-
pais, localizados na Rua 
Jorge Burihan, em frente à 
Secretaria da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso e o 
trecho de acesso ao bairro 
do Tinga. O engenheiro 
florestal, Edenil Hacker, 
que é coordenador de Meio 
Ambiente da Construtora, 
informou que a empresa se 
propôs a alterar uma das 
rotas, reduzindo em até 
60% do trânsito de descida 
de caminhões, o que deve 
diminuir o impacto gerado 
atualmente. Essa alteração 
deve ser feita na próxima 
semana, onde eles passam 
a utilizar o trecho já exe-

mortalidade foi de 11,51 
por mil. O índice obti-
do pela cidade, no último 
ano, é o menor da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte e 
equivale, de acordo com 
levantamento da Organi-
zação Mundial de Nacio-
nal de Saúde, publicado 
pela Revista Veja, neste 
final de semana, ao de 
países como Estados Uni-
dos, Chile e Uruguai. O 
país, num todo, tem como 
meta chegar ao índice jor-
danense, apenas em 2040, 
de acordo com a Unicef. 
Há ainda mais um dado 
promissor: a mortalidade 
infantil registrada na ci-
dade está concentrada nos 
primeiros sete dias e não 
ocorreram por causas evi-
táveis, mas sim, em fun-
ção de má-formação fetal 

cutado pela Dersa para 
obras do contorno.
Com relação ao recapea-
mento, Hacker se compro-
meteu a entregar até terça-
feira (31/07), uma carta 
oficializando os pedidos 
da prefeitura e ações que 
devem ser tomadas.
“Estamos acompanhando 
e cobrando essas melho-
rias para os munícipes que 
são diretamente afetados 
com trânsito, poeira, lama. 
É um impacto gerado pelo 
tráfego intenso de veícu-
los pesados e o município 
não pode ser prejudicado 
com relação a isso”, enfa-
tizou Marcel, secretário da 
SMAAP.

e de outras anomalias. A 
taxa de mortalidade infan-
til é calculada em relação 
ao número de crianças 
com menos de um ano que 
morreram, dividido pelo 
número de crianças nasci-
das e multiplicada por mil.
E ainda há melhores no-
tícias para as mulheres 
jordanenses. Pouco deba-
tida, a morte de mulheres 
durante a gravidez, parto 
ou puerpério, vitima silen-
ciosamente cerca de cinco 
mulheres por dia no país. 
Em 2016, 1.829 mulheres 
morreram no Brasil, por 
causas relacionadas e ou 
agravadas pela gravidez, 
aponta relatório da Unicef. 
Porém, nenhuma delas, 
era de Campos do Jordão. 
A mortalidade materna, 
em Campos do Jordão é 
zero, desde 2014.
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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

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas di-
ferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura re-
presenta um termo genético para designar alimentos verdes, como folhas, 
entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste grupo a 
acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o repolho, 
a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verdu-
ras são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de ali-
mentos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o 
feijão, a ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse 
grupo são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente 
importantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas 
e sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. 
Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Es-
tes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, 
cálcio, ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, 
tomate, couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no si-
lêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito da 
rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fenô-
menos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Espera-
mos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria 
de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos 
pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, 
quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para 
dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será 
tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão es-
perando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão 
esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não 
seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando 
a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus também está 
esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

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

Livro D-24, FLS. nº 271, Termo nº 6810
Faço saber que pretendem se casar LUIS ALBERTO LOPES e CÍNTIA MAN-
FREDINI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Caçapava-SP, 
nascido em 10 de outubro de 1979, de profissão administrador, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de BE-
NEDITO ALBERTO LOPES, de 65 anos, natural de Caçapava/SP, nascido na 
data de 24 de agosto de 1952 e de ALBAISA PEREIRA LOPES, de 60 anos, na-
tural de Monteiro Lobato/SP, nascida na data de 14 de julho de 1958, residentes 
e domiciliados em Caçapava/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 14 
de julho de 1970, de profissão professora, de estado civil divorciada, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora da Glória, nº 140, Centro, nesta cidade, filha 
de CÉLIO JOÃO MANFREDINI, falecido em Tremembé/SP na data de 21 de 
maio de 2009 e de ELZA XAVIER MANFREDINI, de 78 anos, natural de Mogi 
das Cruzes/SP, nascida na data de 26 de abril de 1940, 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. 

Livro D-24, FLS. nº 271, Termo nº 6811
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ BARRETO DE MORAIS FILHO e 
MARY HELEN DE LIMA AMARAL, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé-SP, nascido em 26 de outubro de 1973, de profissão servi-
dor público estadual, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de JOSÉ BARRETO DE MORAIS, falecido em 
Tremembé/SP na data de 16 de junho de 2010 e de MARIA LEONILDA DE 
MORAIS, falecida em Taubaté/SP na data de 5 de junho de 2008. Ela é natural 
de Taubaté-SP, nascida em 9 de outubro de 1980, de profissão auxiliar de escri-
tório, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Quiririm, nº 59, 
fundos, Parque das Fontes, nesta cidade, filha de LUIZ OSWALDO AMARAL, 
de 67 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 23 de setembro de 1950 
e de MARIA JOSÉ DE LIMA AMARAL, de 70 anos, natural de Cruzeiro/SP, 
nascida na data de 28 de dezembro de 1947, 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-24, FLS. nº 272, Termo nº 6812
Faço saber que pretendem se casar VITÓRIO LAZARINI SILVEIRA FILHO e 
ANA MARIA LUPIFIERI, 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 4 de fevereiro de 1989, de profissão engenheiro quí-
mico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Wilson Solano da 
Cunha, nº 61, Centro, nesta cidade, filho de VITÓRIO LAZARINI SILVEIRA, 
de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 14 de novembro de 
1964 e de ILMA DE SOUZA MORAES LAZARINI SILVEIRA, de 54 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 24 de abril de 1964, ambos resi-
dentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 2 
de junho de 1987, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua das Tulipas, nº 29, Residencial Flor do Vale, nesta cidade, 
filha de ALFREDO JOSÉ LUPIFIERI, de 62 anos, natural de Araçatuba/SP, nas-
cido na data de 2 de novembro de 1955 e de NIRCÉIA FERNANDES LUPIFIE-
RI, de 61 anos, natural de Piquete/SP, nascida na data de 22 de junho de 1957, 
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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Assistente Administra-
tivo (com experiência 
em imobiliária) 
1 Ensino Superior 
ou Técnico 6 meses 
R$ 1.287,00
 
Auxiliar de Cozinha 
1 Ensino Médio 
6 meses R $ 
1.122,00.
 
Auxiliar de Manuten-
ção Predial 1 
Não Exige 6 meses 
R$ 1.723,00.

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

Prefeitura recolhe 20
toneladas de materiais em 
residência de acumulador

O projeto de acumulado-
res compulsivos mantido 
pela Prefeitura de Tauba-
té chega ao quarto ano de 
atividades com o acompa-
nhamento de 17 casos e a 
primeira ação judicial que 
totalizou no recolhimento 
de 20 toneladas de mate-
riais em apenas uma resi-
dência esta semana.
A ação de remoção coerci-
tiva de materiais, mediante 
ordem judicial, aconteceu 
nos dias 24 e 25 de julho. 
Uma equipe composta por 
30 pessoas de diversos 
setores da prefeitura foi 
mobilizada. Durante dois 
dias foram retiradas da 
residência de uma idosa 
de 71 anos portadora de 
acumulação compulsiva 
20 toneladas de materiais 
inservíveis e entulhos. Ela 

teria acumulado esse ma-
terial ao longo de cerca 
de 15 anos. Todos os cô-
modos da casa, compos-
ta por área externa, sala, 
cozinha, banheiro e três 
quartos, estavam repletos. 
A idosa conseguia se des-
locar pelo local por meio 
de trilhas formadas entre 
os materiais. Também fo-
ram encontradas larvas de 
insetos, roedores vivos e 
mortos, lacraias, baratas e  
escorpiões. A idosa conti-
nuará sendo assistida por 
equipes multidisciplinares 
e intersetoriais para o de-
senvolvimento de estraté-
gias de controle do trans-
torno e suas implicações. 
A acumulação compulsiva 
compreende um transtor-
no psiquiátrico, em que as 
ações dos indivíduos cola-

boram para a proliferação 
de animais sinantrópicos 
e consequentemente das 
doenças por eles transmi-
tidas.
Desde 2015, o Controle 
de Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté mantém 
em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social (Sedis) 
o Projeto Intersetorial 
Acumuladores Compul-
sivos. As ações incluem 
o levantamento dos casos 
problemáticos, a criação 
e manutenção de vínculo 
com os portadores, ações 
de remoção de inservíveis 
e acompanhamentos in-
tersetoriais. As atividades 
também contam com o 
apoio de profissionais do 
Centro de Atenção Psicos-
social (Caps).
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Prefeitura de Pinda
inaugura praça no Pasin

O Pasin recebeu, oficial-
mente, neste sábado (28) 
, às 10 horas, a praça Ma-
ria Apparecida da Silva 
“Dona Cida”. 
O local foi planejado espe-
cialmente para convivên-
cia da comunidade e lazer.
São 8.000 m² de área, 

A homenageada, Ma-
ria Apparecida da Silva 
“Dona Cida”, nasceu em 
1939, em Piquete, e fa-
leceu em 2013. Teve sete 
filhos, 17 netos e 10 bisne-
tos. Mudou-se para Pinda 
na década de 70 e, para o 
Pasin, em 1981. 
No bairro, realizou traba-
lhos na comunidade São 
José Operário, da Paróquia 

com pátio de eventos 
em piso intertravado de                       
concreto, circulação em 
piso de  concreto armado 
desempenado, com ban-
cos,               iluminação e 
paisagismo. 
A praça conta, ainda, com 
áreas delimitadas para a 

São Benedito, servindo 
nas pastorais da Criança e 
da Saúde, responsável pela 
pesagem de crianças e cui-
dados com os idosos. 
Trabalhou na liturgia, foi 
ministra da Eucaristia, 
pertenceu à Legião de 
Maria e viveu no plano 
missionário da pequena 
comunidade denominada 
“Avante com Maria”.

implantação de academia 
da melhor idade e play-
ground.
As obras tiveram início 
no primeiro semestre de 
2017 e contaram com um 
investimento total de R$ 
500 mil, sendo parte de          
emenda parlamentar.

Mãe e esposa presente, co-
laborou nas finanças do lar 
com sua honrada profissão 
de costureira. 
Dedicada e atenciosa, não 
media esforços para a 
união da família. 
Sua vida foi pautada no 
respeito, honradez, in-
tegridade, honestidade,           
caridade e ao serviço a 
Deus.

 Pinda permanece no pódio 
dos 62º Jogos Regionais

A equipe da Secretaria 
de Esportes de Pindamo-
nhangaba, que represen-
ta a cidade nos 62º Jogos 
Regionais em Ilhabela e 
São Sebastião, permane-
ce entre as três melhores 

Na manhã de quarta-feira 
(25), as meninas da gi-
nástica artística consagra-
ram-se campeãs gerais, 

A quarta-feira ainda foi 
dia de vitória para o fut-
sal feminino que venceu 
em partida emocionante, o 
time de Poá por 5 a 0, con-

equipes na  desde o final 
de semana. 
Pinda está a meio ponto de 
diferença da segunda co-
locada, desta forma dispu-
tando a posição com equi-
pe de Mogi das Cruzes.

conquistando o primeiro 
lugar. No masculino não 
foi diferente, os meninos 
da G.A. também ficaram 

quistando desta maneira a 
classificação para a próxi-
ma etapa dos Jogos. Até o 
fechamento desta edição, 
ainda ocorriam disputas 

Nesta semana, o time de 
basquete masculino con-
quistou medalha de prata 
sobre São José dos Cam-
pos. 
Já o xadrez feminino, ga-
rantiu medalha de prata.

com o primeiro lugar, tra-
zendo assim mais meda-
lhas  para Pindamonhan-
gaba.

no atletismo. Entretan-
to, de acordo com o nono 
boletim oficial dos Jogos; 
Pinda está na segunda po-
sição parcial do Atletismo.

Postos de Taubaté recebem 
último abastecimento de 
vacinas contra influenza

A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté reabas-
teceu todas as unidades 
de saúde que dispõem de 
salas de vacinação com os 
últimos estoques da vacina 
contra a influenza disponí-
veis no município.
A regional do GVE (Grupo 
de Vigilância Epidemioló-
gica) informou que não 
vai haver mais reposição 
da vacina. As doses estão 
disponíveis em Taubaté 

nas unidades para os pú-
blicos prioritários: idosos, 
crianças, gestantes, puér-
peras, trabalhadores da 
saúde, professores e porta-
dores de doenças crônicas. 
Taubaté atingiu a meta de 
vacinação estabelecida 
pelo Ministério da Saúde 
na campanha deste ano, 
com 63.525 doses apli-
cadas conforme a última 
prévia divulgada em 2 de 
julho. Isto representa uma 

cobertura de 97,69%. Em 
relação aos grupos priori-
tários, gestantes ainda es-
tão abaixo da meta, com 
uma cobertura de 78,33%.
A Vigilância Epidemioló-
gica vai manter atualiza-
da a lista de postos onde a 
vacina tiver acabado. Mais 
informações podem ser 
obtidas junto à Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té pelo telefone 3629-
6232.

Aviso de Suspensão de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Suspensão da Licitação Tomada de Preço Nº 004/2018. Objeto: 
Contratação de empresa para implantação do programa de capacitação de 
docentes da rede Educacional do Município para atuarem no programa de 
Atendimento Educacional Especializado, designado como AEE, tendo em 
vista necessidade de alteração no Edital. Potim, 30 de julho de 2018 – An-
dré L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº015/2018. Objeto: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços para execução do Programa 
Via Rápido 18 - JEPOE. Data da realização: 13/08/2018 às 10h00min - 
Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.potim.sp.gov.br.
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Caraguatatuba conquista
4º lugar nos Jogos

Regionais 2018

Caraguatatuba conquista prata 
no Tênis de Mesa e bronze no 
Biribol nos Jogos Regionais

Com 146 pontos, a Dele-
gação de Caraguatatuba 
ficou em 4º lugar nos 62º 
Jogos Regionais e finali-
zou a competição na linha 
de frente entre as outras 
três cidades do Litoral 
Norte dentre outros 38 
municípios participantes.
Neste sábado, mais uma 
medalha de bronze foi 
adicionada às outras 18 já 
conquistadas pelos atle-
tas caraguatatubenses no 
decorrer das disputas que 
ocorreram de 17 a 28/07 
em São Sebastião e Ilhabe-
la. Desta vez, a modalida-
de extra, Jiu Jitsu, faturou 
3º lugar no quadro geral, 
com a participação de 18 
lutadores que levaram 
para casa, individualmen-
te, dois ouros, duas pratas 
e dois bronzes neste sába-
do (28).
A Ginástica Rítmica, com 
as disputas finalizadas 
também neste sábado, 
conquistou classificação e 
ficou em 7º lugar com me-
ninas que se apresentaram 
pela primeira vez na com-
petiçã,o dirigidas pela pro-
fessora Beatriz Coelho.
A delegação de Caraguata-
tuba disputou os Jogos Re-
gionais 2018 em mais de 
20 modalidades com 344 
atletas. 
Dentre as modalidades 
oficiais do evento, a cida-
de teve representantes no 
atletismo, badminton, bas-
quetebol, damas, handbol, 
karatê, judô, futebol, da-
mas, taekwondo, natação, 
tênis de mesa, entre outras.
Quadro de medalhas
Caraguatatuba conquistou 
ouro nas modalidades Da-
mas, Vôlei Masculino de 
Praia, Badminton Femini-
no e Basquete Feminino. 
Com a prata e o bronze do 
Atletismo ACD; prata e 
bronze do Tênis de Mesa 

Na manhã desta sexta-fei-
ra (27/07), atletas de Ca-
raguatatuba do Tênis de 
Mesa e Biribol foram à 
luta no penúltimo dia dos 
Jogos Regionais 2018 em 
busca de mais medalhas 
para a delegação. Ambos 
não voltaram de mãos va-
zias. No Tênis de Mesa 
Masculino, a cidade con-
quistou o segundo lugar 
no quadro geral e no Tênis 
de Mesa Feminino, as me-
ninas faturaram o bronze.
No Biribol, atletas de Ca-
raguatatuba ficaram em 3º 
lugar, após disputar contra 
São Sebastião e vencer por 
2 a 0 nas finais da moda-
lidade. 
Nesta sexta-feira, também 
foi dia de estreia do Jiu 
Jitsu e da Ginástica Rítmi-
ca, que seguem na disputa 
neste sábado (28).
Para o atleta Rafael Cales, 
do Tênis de Mesa Mascu-
lino, que disputou duran-
te toda semana na equipe 
com outros seis atletas, 
a grande lição da com-
petição foi a “amizade”. 
“Agradeço em primeiro 
lugar ao secretário de Es-
portes, Edvaldo Ormindo 
e à Prefeitura de Caragua-
tatuba por todo o suporte 
nos jogos e também duran-
te todo o ano em viagens e 
apoio técnico. 
O que mais me marcou foi 
a união da nossa equipe. 
O respeito um pelo o ou-
tro e a união durante as 
escalações. Sabíamos que 
quando um jogava, repre-
sentava a todos e fomos 
realmente um só em todas 
as partidas”, relatou.
Quadro de medalhas
Caraguatatuba já é ouro 
nas modalidades Damas, 
Vôlei Masculino de Praia, 
Badminton Feminino e 
Basquete Feminino. 
Com a prata e o bronze do 
Atletismo ACD; prata e 
bronze do Tênis de Mesa e 
o bronze do Biribol, soma-
dos ao bronze dos meninos 
do Futebol e às conquistas 
de outras modalidades, a 
cidade segue na competi-
ção com quatro medalhas 

e o bronze do Biribol, so-
mados ao bronze dos me-
ninos do Futebol, do Jiu 
Jitsu e às conquistas de ou-
tras modalidades, a cidade 
finaliza a competição com 
quatro medalhas de ouro, 
quatro de prata e onze de 
bronze.
No Badminton Masculino, 
Caraguatatuba conquis-
tou o segundo lugar; no 
Vôlei de Praia Feminino, 
a cidade está também em 
segundo lugar; no Ka-
ratê Masculino e Femi-
nino, o município ficou 
em terceiro lugar; assim 
como no Tênis Feminino 
e Masculino e no Handbol 
Masculino, modalidades 
nas quais Caraguatatu-
ba também obteve o ter-
ceiro lugar. Na Capoeira 
Masculino e  Feminino, a                               
cidade finalizou a        mo-
dalidade em quinto lugar; 
na Natação ACD Femini-
no,                          Caragua-
tatuba também    fechou 
em quinto lugar.
Confira as modalida-
des que representaram           
Caraguatatuba nos Jogos       
Regionais 2018:
ATLETISMO – LIVRE – 
FEMININO
ATLETISMO – LIVRE – 
MASCULINO
ATLETISMO ACD – LI-
VRE – FEMININO
ATLETISMO ACD – LI-
VRE – MASCULINO
BADMINTON – ATE 20 
ANOS – FEMININO
BADMINTON – LIVRE 
– MASCULINO
BASQUETEBOL – LI-
VRE – FEMININO
BASQUETEBOL – LI-
VRE – MASCULINO
BIRIBOL – LIVRE – 
MASCULINO
BOCHA – LIVRE – MAS-
CULINO
CAPOEIRA – LIVRE – 
FEMININO

de ouro, quatro de prata e 
dez de bronze. 
Na somatória da pontua-
ção parcial, até esta quin-
ta-feira (26), Caraguata-
tuba atingiu 111 pontos 
e conquistou a quarta co-
locação geral, na linha de 
frente entre as outras três 
cidades do Litoral Norte.
No Badminton Masculino, 
Caraguatatuba já conquis-
tou o segundo lugar; no 
Vôlei de Praia Feminino, 
a cidade está também em 
segundo lugar; no Karatê 
Masculino e Feminino, o 
município ficou em tercei-
ro lugar; assim como no 
Tênis Feminino e Masculi-
no, modalidades nas quais 
Caraguatatuba também 
obteve o terceiro lugar. 
Na Capoeira Masculino 
e Feminino, a cidade fi-
nalizou a modalidade em 
quinto lugar; na Natação 
ACD Feminino, Caragua-
tatuba também fechou em 
quinto lugar.
A delegação de Caraguata-
tuba disputa os Jogos Re-
gionais 2018 em mais de 
20 modalidades com 344 
atletas. As competições, 
neste ano, acontecem em 
São Sebastiao e Ilhabela 
desde o dia 17/07 e se-
guem até 28/07. 
Dentre as modalidades ofi-
ciais do evento, Caragua-
tatuba disputa atletismo, 
badminton, basquetebol, 
damas, handbol, kara-
tê, judô, futebol, damas, 
taekwondo, natação, tênis 
de mesa, entre outras.
Confira as modalidades 
em que Caraguatatuba 
participa nos Jogos Regio-
nais 2018:
ATLETISMO – LIVRE – 
FEMININO
ATLETISMO – LIVRE – 
MASCULINO
ATLETISMO ACD – LI-
VRE – FEMININO
ATLETISMO ACD – LI-
VRE – MASCULINO
BADMINTON – ATE 20 
ANOS – FEMININO
BADMINTON – LIVRE 
– MASCULINO
BASQUETEBOL – LI-
VRE – FEMININO

CAPOEIRA – LIVRE – 
MASCULINO
CICLISMO – LIVRE – 
FEMININO
CICLISMO – LIVRE – 
MASCULINO
DAMAS – ATE 20 ANOS 
– MISTO
FUTEBOL – ATE 20 
ANOS – MASCULINO
FUTSAL – ATE 20 ANOS 
– MASCULINO
FUTSAL – LIVRE – FE-
MININO
GINÁSTICA RITMICA 
– ATE 14 ANOS – FEMI-
NINO
HANDEBOL – LIVRE – 
MASCULINO
JUDO – LIVRE – FEMI-
NINO
JUDO – LIVRE – MAS-
CULINO
KARATE – LIVRE – FE-
MININO
KARATE – LIVRE – 
MASCULINO
MALHA – LIVRE – 
MASCULINO
NATACAO – LIVRE – 
FEMININO
NATACAO – LIVRE – 
MASCULINO
NATACAO ACD – LI-
VRE – FEMININO
NATACAO ACD – LI-
VRE – MASCULINO
TAEKWONDO – LIVRE 
– MASCULINO
TENIS – LIVRE – FEMI-
NINO
TENIS – LIVRE – MAS-
CULINO
TENIS DE MESA – LI-
VRE – FEMININO
TENIS DE MESA – LI-
VRE – MASCULINO
VOLEI DE PRAIA – LI-
VRE – FEMININO
VOLEI DE PRAIA – LI-
VRE – MASCULINO
VOLEIBOL – ATE 20 
ANOS – FEMININO
VOLEIBOL – LIVRE – 
MASCULINO
XADREZ – LIVRE – 
MASCULINO

BASQUETEBOL – LI-
VRE – MASCULINO
BIRIBOL – LIVRE – 
MASCULINO
BOCHA – LIVRE – MAS-
CULINO
CAPOEIRA – LIVRE – 
FEMININO
CAPOEIRA – LIVRE – 
MASCULINO
CICLISMO – LIVRE – 
FEMININO
CICLISMO – LIVRE – 
MASCULINO
DAMAS – ATE 20 ANOS 
– MISTO
FUTEBOL – ATE 20 
ANOS – MASCULINO
FUTSAL – ATE 20 ANOS 
– MASCULINO
FUTSAL – LIVRE – FE-
MININO
GINÁSTICA RITMICA 
– ATE 14 ANOS – FEMI-
NINO
HANDEBOL – LIVRE – 
MASCULINO
JUDO – LIVRE – FEMI-
NINO
JUDO – LIVRE – MAS-
CULINO
KARATE – LIVRE – FE-
MININO
KARATE – LIVRE – 
MASCULINO
MALHA – LIVRE – 
MASCULINO
NATACAO – LIVRE – 
FEMININO
NATACAO – LIVRE – 
MASCULINO
NATACAO ACD – LI-
VRE – FEMININO
NATACAO ACD – LI-
VRE – MASCULINO
TAEKWONDO – LIVRE 
– MASCULINO
TENIS – LIVRE – FEMI-
NINO
TENIS – LIVRE – MAS-
CULINO
TENIS DE MESA – LI-
VRE – FEMININO
TENIS DE MESA – LI-
VRE – MASCULINO
VOLEI DE PRAIA – LI-
VRE – FEMININO
VOLEI DE PRAIA – LI-
VRE – MASCULINO
VOLEIBOL – ATE 20 
ANOS – FEMININO
VOLEIBOL – LIVRE – 
MASCULINO
XADREZ – LIVRE – 
MASCULINO’


