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A GAzetA dos Municípios

Taubaté supera média da 
OMS para cobertura
vegetal por habitante

Programa Time do Emprego 
abre inscrições

em Pindamonhangaba

Taubaté ganha novo centro 
de medicamentos

Prefeitura de Taubaté
regulariza 268 imóveis

no Vila Velha II

Levantamento realizado 
pela Secretaria de Meio 
Ambiente de Taubaté 
indica que o município 
superou os indicadores 
mínimos de cobertura ve-
getal por habitante esta-
belecidos por organismos 
internacionais como a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS).  O levanta-
mento envolveu a cober-
tura vegetal da área urba-
na de Taubaté, com base 
em imagens orbitais de 
satélite. Com as imagens 
foi possível classificar a 
cobertura vegetal em ar-
bórea, arbustiva, rasteira, 
degradada e solo exposto. 
Neste estudo foi possível 
concluir que a área urba-
na do município possui 
10,41% de cobertura ve-
getal com árvores, o que 
corresponde a 16,61km² 
de áreas com vegetação 
arbórea. Estes valores re-
sultam em um índice de 

Dentro dos próximos dias, 
o Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Pinda-
monhangaba (PAT) estará 
abrindo inscrições para 
uma turma do Progra-
ma Time do Emprego, da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do 
Estado de São Paulo. As 
inscrições estarão abertas 
no período de 11 até 22 de 
março.  A iniciativa é uma 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômi-
co.  O programa consiste 
em um treinamento, mi-
nistrado pelos facilitado-
res Sérgio Gritti e Andréa 
Galvão, e tem por objetivo 

A Prefeitura de Taubaté 
inaugura hoje, dia 1º de 
março, as novas instala-
ções do Centro Municipal 
de Medicamentos (Cemu-
me).
O Cemume passa a fun-
cionar em imóvel próprio, 
em uma área de 447,6 m². 
O espaço foi adaptado e 
ampliado em 121,4 m². As 
obras também incluíram 
adaptações na fachada do 
imóvel, além de instalação 
de rampas de acessibilida-
de e de acesso aos veícu-

A Prefeitura de Taubaté, 
através do Departamen-
to de Habitação, concluiu 
em fevereiro o processo 
de regularização fundi-
ária de 268 imóveis do 
loteamento de interesse 
específico Vila Velha II, 
localizado na divisa entres 
os municípios de Tauba-
té e Caçapava. Os títulos 
serão entregues em data 
a ser definida. Em setem-

60,9m² de áreas verdes 
por habitante (utilizando 
dados do último censo do 
IBGE de 2010: 272.712 
habitantes na zona urba-
na). O valor de área verde 
por habitante determinado 
em Taubaté está acima dos 
índices mínimos indica-
dos pela OMS, que deter-
mina 9m² por habitante, e 
pela Sociedade Brasileira 
de Arborização Urbana 
(SBAU) que estabeleceu 
15 m² por habitante.
O estudo também verifi-
cou a situação da cober-
tura vegetal por bairros. A 
maior área com cobertura 
vegetal arbórea em zona 
urbana está no bairro do 
Pinhão com 29%. A me-
nor cobertura está no Alto 
de São João com 1% de 
vegetação.
Esse levantamento for-
nece as diretrizes de ar-
borização no município. 
Bairros com a menor 

preparar as pessoas para o 
mercado de trabalho.
O preparo ocorre por meio 
de técnicas: procura de 
emprego, postura profis-
sional, elaboração de cur-
rículo, técnicas de entre-
vista, testes e dinâmicas 
de grupo, melhorando o 
desempenho dos muníci-
pes em processos seleti-
vos, assim como, das con-
dições de comunicação, 
de autoestima e de con-
fiança, além de orientação 
para manter-se saudável 
na busca de emprego.
Serão doze encontros de 
três horas de duração, uma 
vez por semana, sendo 
duas turmas de 30 partici-
pantes cada: no período da 

los de carga e descarga. 
O ambiente climatizado 
está adequado às normas 
sanitárias para o correto 
armazenamento dos me-
dicamentos. O novo Ce-
mume também vai pro-
porcionar um atendimento 
com maior qualidade aos 
munícipes.
O atendimento na antiga 
farmácia municipal será 
encerrado na próxima 
quinta-feira, dia 28 de fe-
vereiro. O atendimento ao 
público será retomado às 

bro do ano passado, em 
parceria com a CDHU, 
foram entregues os títulos 
de imóveis de interesse 
social, compreendendo a 
regularização de 500 ca-
sas e 1.024 apartamentos 
no bairro Cecap e 828 
casas no Esplanada Santa 
Terezinha. Ao todo já são 
4.320 imóveis de interesse 
social e 2.486 de interes-
se específico registrados. 

taxa de arborização esta-
rão elencados como alta 
prioridade nas ações de 
plantio. Além disso, as to-
madas de decisão relativas 
à supressão arbórea serão 
subsidiadas por este es-
tudo, com a finalidade de 
proteger os bairros menos 
arborizados.
Confira os indicadores 
de outras regiões do mu-
nicípio: zona rural 40%, 
Pinhão 29%, Itapecerica 
28%, Una 19% Quiririm 
18%, Itaim 17%, Cata-
guá 16%, Piracangaguá 
15%, Belém 14%, Bar-
ranco 12%, São Gonça-
lo 8%, Cavarucanguera  
7%, Água Quente 6%, 
Areão 6%, Independência 
6%, Estiva 5%, Imacula-
da Conceição  5%, Caixa 
D’água 5%, Lavadouro de 
Areia  5%, Monção 4%, 
Alto de São Pedro  3%, 
Santa Luzia 2%, Alto de 
São João 1%, centro 1%.

manhã, das 8 às 11 horas 
e no período da tarde, das 
13h30 às 16h30. No final 
do treinamento, os partici-
pantes recebem um certifi-
cado de participação.
O Programa Time do Em-
prego que é destinado aos 
munícipes maiores de 16 
anos, que estão a procura 
de emprego. A previsão 
para início do treinamento 
será dia 28 de março.
Os interessados devem 
procurar o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador, 
na Av. Albuquerque Lins 
nº 138 - São Benedito, e 
apresentar documentação 
pessoal:  RG, CPF, cartei-
ra de trabalho e compro-
vante do PIS.

13h de sexta-feira no novo 
endereço, à rua dos Ope-
rários, 299.
A Prefeitura de Taubaté 
mantém uma lista com 
204 medicamentos ofere-
cidos gratuitamente. São 
distribuídos, em média, 
1,5 milhão de itens men-
salmente à população.
Serviço:
Inauguração do Cemume
Dia – 1º de março
Horário – 10h
Local – rua dos Operários, 
299

Em trâmite para registro 
no cartório são 1.509 de 
interesse social, 51 de in-
teresse específico; além de 
285 de interesse específico 
ainda em trâmite no De-
partamento de Habitação.
Essa é uma ação que visa 
trazer segurança jurídica 
aos mutuários. Algumas 
dessas famílias esperavam 
há mais de 20 anos pelo 
documento de suas casas.
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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.
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nais, São Bento do Sapucaí - SP
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

Formas curiosas de prever o futuro

Aeromancia: adivinhação pela observação do ar.
Acutomancia: leitura da sorte feita com agulhas.
Cafeomancia: leitura através da borra do café.
Caomancia: previsão do futuro por observação de imagens aéreas.
Capnomancia: adivinhação pela fumaça por queima ritualista.
Catroptomancia: adivinhação por espelhos.
Caromancia: leitura da sorte através de desenho feito na cera.
Cleomancia: adivinhação por dados.
Cristolomancia: adivinhação por cristais.
Cromolomancia: adivinhação por cebolas.
Dactilomancia: adivinhação por observação de anéis.
Dendromancia: observação de árvores derrubadas.
Escarpomancia: leitura da sorte baseada no estado dos sapatos.
Heteromancia: previsão pela observação do vôo das aves.
Hidromancia: observação da água.
Ichitiomancia: observação de sinais nas entranhas dos peixes.
Margaritomancia: adivinhação por pétalas.
Necromancia: adivinhação pela invocação das almas.
Ofdiomancia: interpretação dos movimentos das serpentes.
Oinomancia: adivinhação pelo vinho.
Ovomancia: adivinhação através de ovos.
Pitomancia: leitura da sorte pelo fogo.

Humor

Depois de dar a luz o bebê, a loira começa a andar pelos corredores do 
hospital. Preocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo é você estar em seu quarto des-
cansando.
- Eu quero uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica pra fazer essa escolha. 
Nós vamos lhe dar um livrinho com os significados de todos os nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro 
nome. Eu quero arranjar um sobrenome...
***
Na aula de ciência, o professor pergunta o aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
E o aluno responde:
- Apagar a luz...
E o professor retruca:
- Apagar a luz? Por que apagar a luz?
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vê o 
coração não sente?

Mensagens

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, 
quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna 
escravo de hábitos, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não 
muda de marcas, não arrisca vestir uma nova cor, quem não conversa com 
quem não conhece. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está 
infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo pelo incerto 
para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, 
qualquer que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se obser-
var, os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se 
algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus 
subordinados. Assim você poderá compreender ao vivo os problemas que 
surgem nos dois lados e, dessa maneira poderá ajudar melhor uns e outros.
***
Quando não havia psicoterapeutas, nem antidepressivos, os problemas 
eram resolvidos com bom senso, inspirado na sabedoria do povo, trans-
mitida pelos ditados populares. Eu reclamava porque não tinha sapatos 
novos e quando olhei para traz vi um homem que não tinha os pés. Nem 
todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos egoístas po-
dem se lembrar do dito quando se sentirem injustiçados.

Pensamentos,provérbios e citações

O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor solução.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos da decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é a indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

Tintas para parede:
como usar cores

fortes na decoração?

Cada vez mais o branco 
total, tão clássico nas pa-
redes de todos os tipos de 
residência, tem dado lugar 
às combinações com ou-
tras tonalidades. Há quem 
prefira utilizar cores mais 
claras e sutis, mas também 
tem crescido a tendência 
do uso de tons fortes em 
todos os ambientes, da 
sala à cozinha, dando uma 
nova cara à casa.
Utilizando cores fortes 
nas paredes
A escolha das tintas escu-
ras ou fortes a serem uti-
lizadas na residência de-
pendem basicamente do 
gosto pessoal combinado 
aos elementos já existentes 
na decoração - ou, no caso 
de uma reforma, à paleta 
de cores que será aplicada 
ao mobiliário e aos itens 
presentes no ambiente.
Ao contrário do que mui-
tas pessoas acabam acre-
ditando por pensarem na 
cor isoladamente, tons for-

tes como o cinza, o preto, o 
verde escuro e o azul mari-
nho não deixam o ambien-
te mais “triste” - a menos 
que sejam utilizados em 
todas as paredes ou de for-
ma desequilibrada visu-
almente. Combinadas da 
maneira adequada, essas 
cores trazem sofisticação e 
um toque clean, moderno. 
Ficam ótimas por exemplo 
quando usadas em apenas 
uma parede que abriga um 
móvel especial ou diver-
sos quadros que mereçam 
destaque no ambiente.
O mesmo vale para tona-
lidades vivas como o ver-
melho, o vinho, o laranja 
e o roxo. No entanto, por 
não serem tão neutras, 
precisam receber uma 
atenção especial em rela-
ção às combinações com 
os elementos do ambiente. 
Ao optar por um desses 
tons, a dica é mixar com 
cores como branco, tons 
de cinza e de bege.

Dicas de uso das cores es-
curas
Vale soltar a criatividade 
usando o bom gosto, mas 
algumas dicas chave po-
dem ajudar na hora de re-
decorar a casa com as co-
res escuras e fortes.
Pensou em ter uma pare-
de preta na sala? Que tal 
valorizá-la colocando nela 
uma estante branca ou de 
cores bem alegres - como 
o amarelo e o azul celeste?
A mesma dica vale para 
cores como o grafite, que 
oferece a neutralidade do 
preto e pode receber cores 
como o pink, o laranja e 
tons neon.
Escolheu o verde ou o azul 
escuro? Móveis de madei-
ra clara ficam muito bem 
em paredes nessas cores.
Uma parede vinho ou 
vermelha traz elegância e 
personalidade ao ambien-
te. Quadros em molduras 
douradas ou prateadas fi-
cam lindos!

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

Livro D-25, FLS. nº 44, Termo nº 6957
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ CARLOS MELO FILHO e ADRIANA FERREIRA, apresentando os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba-SP, 
nascido em 22 de setembro de 1991, de profissão servente (construção civil), de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Particular Fazenda Kanegae, nº 2368, Kanegae, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ CARLOS MELO, de 
56 anos, natural de Nova Iguaçu/RJ, nascido na data de 9 de outubro de 1962 e de VERA LÚCIA DA COSTA, de 54 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 25 de julho de 1964, residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. Ela é 
natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 23 de junho de 1990, de profissão auxiliar de enfermagem, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ DIRCEU FERREIRA, de 55 anos, natural 
de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 23 de junho de 1963 e de MARILENA GRACIANO FERREIRA, de 50 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP , nascida na data de 10 de novembro de 1968, 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. 

Tremembé, 28 de fevereiro de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Crescimento de 1,1%
do PIB brasileiro

frustra o mercado

EDP dá dicas de segurança
com energia elétrica

durante os festejos do Carnaval

Campos Neto toma
posse como presidente

do Banco Central

Pindamonhangaba participa 
do desenvolvimento

do Turismo na Região

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou nes-
ta quinta-feira (28) que 
o Produto Interno Bruto 
(PIB) fechou 2018 com 
crescimento acumulado 
de 1,1%, em relação a 
2017, na série com ajuste 
sazonal. Os dados fazem 
parte das Contas Trimes-
trais (PIB) para o 4º tri-
mestre de 2018 já com o 
fechamento do ano.
Esse é o segundo cresci-
mento consecutivo do PIB 
(soma de todos os bens e 
serviços produzidos no 
país), que soma R$ 6,8 
trilhões. O resultado, no 

Vem aí o carnaval 2019 
e com ele a alegria e des-
contração, mas também 
abusos e desatinos. 
A concessionária de ener-
gia elétrica EDP reforça 
orientações de segurança 
para que as comemora-
ções do feriado de Carna-
val sejam tranquilas e sem 
acidentes.
Os foliões e organizadores 
de desfiles e blocos devem 
estar atentos para evitar 
atividades de risco, como 
a soltura de fogos de ar-
tifício, que nunca devem 
ser próxima à rede elétri-
ca. Outra recomendação 
de cuidado está relaciona-
da aos materiais como ser-
pentinas de papel ou metá-
licas, assim como jatos de 
espumas ou de água. Esse 
tipo de objeto jamais deve 
ser lançado em direção às 
redes de energia para evi-
tar risco de choque elétri-

O economista Roberto 
Campos Neto tomou pos-
se hoje (28) como presi-
dente do Banco Central 
(BC), em reunião priva-
da no Palácio do Planal-
to. Ele assume o lugar de 
Ilan Goldfajn, que estava 
no comando da institui-
ção desde junho de 2016. 
A transmissão do cargo 
ocorre depois do Carna-
val, em data ainda a ser 
definida, quando o novo 
presidente deve discursar 
em solenidade com a pre-
sença de convidados.
Campos Neto, indicado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, foi um dos formula-
dores da política econômi-
ca do governo e integrou 
a equipe brasileira que 
foi ao Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na 

Pindamonhangaba faz 
parte da Região Turística 
Mantiqueira Paulista ao 
lado de Campos do Jor-
dão, Monteiro Lobato, 
Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí e do 
distrito de São Francisco 
Xavier (de São José dos 
Campos). O desenvolvi-
mento turístico integrado 
entre as cidades é o prin-
cipal objetivo dessa regio-
nalização.
Dessa forma, na última 
segunda-feira (25), os 
representantes de Pinda-
monhangaba, secretária 
adjunta de Cultura e Tu-
rismo, Ana Lúcia Gomes 
Araújo, e assessor do De-
partamento de Turismo, 

entanto, não agradou o 
mercado financeiro que 
esperava uma alavanca-
da da economia brasileira 
após o primeiro cresci-
mento apontado em 2017.
O PIB também fechou 
2017 com expansão de 
1,1%, mas nos dois anos 
anteriores registrou que-
da: 3,3% em 2016 e 3,5% 
em 2015.O destaque foi 
o setor de serviços com 
o maior crescimento 
(1,3%), seguido da indús-
tria (0,6%) e da agropecu-
ária (0,1%).
Quando ao PIB per capita, 
houve  variação de  0,3% 
em termos reais, alcançan-

co.
Outra dica da EDP, antes 
do início da festa, a altura 
dos trios elétricos e blo-
cos devem ser observadas 
para não estar próxima à 
fiação e postes da Conces-
sionária, evitando riscos 
de sérios acidentes e inter-
rupção no fornecimento 
de energia para a região. 
Para garantir a segurança:
* Não utilizar os postes 
da EDP para fixar decora-
ções.
* Não fazer ligações clan-
destinas ou “gatos”, pois 
aumentam o risco de aci-
dentes com a rede;
* Não instalar nenhum en-
feite próximo à rede elé-
trica;
* Nunca lançar artefatos 
(serpentinas, confetes, en-
tre outros), metálicos ou 
não, na rede elétrica, pois 
podem ser condutores de 
energia ou romper cabos e 

Suíça, em janeiro deste 
ano. Na última terça-feira 
(26), o economista passou 
por sabatina na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
do Senado, pela manhã, e 
teve o nome aprovado no 
colegiado. À noite tam-
bém foi aprovado pelo 
plenário da Casa.
Durante a sabatina, Cam-
pos Neto defendeu a auto-
nomia do Banco Central 
e afirmou que terá como 
foco estabilizar o poder de 
compra da população e as-
segurar um sistema finan-
ceiro sólido e eficiente.
Perfil
Nascido em 1969, Rober-
to de Oliveira Campos 
Neto é bacharel e mestre 
em economia pela Uni-
versidade da Califórnia. 
O novo presidente do BC 

Fábio Vieira, participaram 
da reunião da governança 
desta região turística, em 
que várias ações conjun-
tas foram planejadas. O 
encontro teve como sede a 
Secretaria de Turismo de 
Campos do Jordão.
Entre os assuntos discu-
tidos, está a formação de 
um roteiro turístico que 
abranja todas as cidades, 
com determinados temas, 
ainda a serem definidos. 
Os temas mais cotados 
são: ecoturismo, artesana-
to, gastronomia, city tour 
histórico-cultural e cerve-
jaria. Dentre esses, serão 
definidos três temas para 
a formação do roteiro in-
tegrado.

do R$ 32.747 em 2018. Já 
a taxa de investimento em 
2018 foi de 15,8% do PIB, 
abaixo do observado em 
2017 (15,0%), enquan-
to a taxa de poupança foi 
de 14,5% (ante 14,3% em 
2017).
Na visão da equipe do 
IBRE (Instituto Brasileiro 
de Economia) da Funda-
ção Getúlio Vargas, apesar 
de ter apresentado oscila-
ção positiva, o resultado 
do PIB brasileiro reduz a 
expectativa de crescimen-
to da economia, de 2,3% 
para 2,1% e não dá sinais 
de que vá se recuperar a 
curto ou médio prazo.

causar sérios acidentes;
* No caso do uso de trios 
elétricos em vias públicas, 
observar se no trajeto não 
há travessia de cabos da 
rede elétrica que possam 
causar acidentes e, caso 
haja fiação no percurso, 
avisar a distribuidora com 
antecedência, para o tra-
balho de afastamento de 
rede;
* Trios elétricos ou esco-
las de samba, precisam de 
cuidados especiais com a 
montagem, desmontagem 
e movimentação de andai-
mes e estruturas próximas 
à rede elétrica;
* Todas as instalações da 
rede elétrica, tais como 
transformadores e ca-
bos, energizados ou não, 
constituem patrimônio da 
distribuidora e somente 
profissionais autorizados 
pela empresa podem ma-
nuseá-los.

tem longa trajetória no sis-
tema financeiro, iniciou a 
carreira no Banco Bozano 
Simonsen e trabalhou no 
Banco Santander por vá-
rios anos.
Ele é neto do economis-
ta, diplomata e escritor 
Roberto Campos (1917-
2001), defensor do libe-
ralismo econômico, que 
participou do governo 
Juscelino Kubitschek e foi 
ministro do Planejamento 
do governo Castello Bran-
co.
Saiba mais Plenário do Se-
nado aprova indicação de 
Campos Neto para Banco 
Central Mercado bancá-
rio é concentrado, mas há 
competição, diz Campos 
Neto Campos Neto defen-
de, no Senado, autonomia 
para o Banco Central.

“Nossa participação na 
Região Turística da Man-
tiqueira Paulista é muito 
positiva, pois possibilita 
uma troca de experiências 
e de projetos, e a possi-
bilidade de realizar ações 
integradas, o que vai be-
neficiar turisticamente a 
todas as cidades envolvi-
das”, analisou a secretária 
adjunta Ana Lúcia. “Pin-
damonhangaba tem um 
grande potencial e o traba-
lho de divulgação de nos-
sos atrativos já está sendo 
realizado. Por meio da in-
tegração com as cidades 
turísticas próximas, essa 
divulgação e atração de 
turistas será ainda maior”, 
concluiu.
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Pesquisa do Plano
de Mobilidade é

prorrogada até 6 de março

Prefeitura de Pinda
retoma ações de

recapeamento de asfalto

Secretaria de Saúde de 
Pinda realiza capacitação 
para os Agentes de Saúde

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
estendeu o prazo para que 
a população participe de 
uma pesquisa que vai aju-
dar na elaboração do diag-
nóstico para revisão do 
Plano de Mobilidade do 
município. O link que dá 
acesso à pesquisa estava 
disponível até o dia 24 de 
fevereiro e foi estendido 
para o dia 6 de março em: 
bit.ly/pmmu_taubate.
Na última sexta-feira, dia 
22 de fevereiro, aconteceu 
na Escola do Trabalho do 
Jaboticabeiras uma oficina 
técnica participativa com 
a empresa de consultoria 
que auxilia a Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
na elaboração do plano. 
A atividade contou com 
participação exclusiva 
de representantes das se-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba retomou, na úl-
tima semana, as ações de 
recapeamento de asfalto, 
somadas à operação Tapa 
Buracos, que continua em 
toda a cidade. Atualmente, 
a equipe da empresa ven-
cedora da licitação está no 
Lessa, realizando o servi-
ço na rua Dona Gabriela 
de Barros Lessa, em um 
total de 989 metros de ex-
tensão.
O recapeamento terá con-
tinuidade durante o mês de 
março pelas ruas do Les-
sa, sendo o próximo ponto 
a rua Papa João Paulo I, 

A Secretaria de Saúde, por 
meio do Departamento 
Riscos e Agravos à Saúde, 
promoveu na última sex-
ta-feira (22), uma capaci-
tação para os agentes de 
saúde da Atenção Básica, 
sobre vetores, no auditório 
da Anhanguera.
De acordo com o Depar-
tamento de Riscos e Agra-
vos à Saúde, os agentes de 
saúde da Atenção Básica 
receberam um treinamen-
to sobre o combate ao 
escorpião e ao mosquito 
Aaedes aegypti. E o foco 
deste evento foi fortalecer 
as unidades na prevenção 

cretarias e de conselhos 
municipais. Posterior-
mente, serão realizadas 
audiências públicas para 
exposição das propostas e 
participação de toda a po-
pulação.
O Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana de 
Taubaté é de 2015 e está 
em fase de revisão, tendo 
em vista o último Plano 
Diretor Físico Munici-
pal que foi aprovado em 
julho de 2017 e é de ex-
trema importância para 
qualificação e orientação 
do sistema de mobilidade 
municipal nos próximos 
10 anos.
Ele atende a determinação 
contida na Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana 
(PNMU), que é uma lei 
federal instituída em 2012 
que estabelece a obrigato-

que receberá 1032 metros 
de extensão de pavimenta-
ção. A ação está sendo co-
ordenada pela Secretaria 
de Obras e Planejamento 
da Prefeitura. De acordo 
com o secretário adjunto 
Carlos Eduardo dos San-
tos, logo após aplicação e 
compactação, o pavimento 
já está liberado para tráfe-
go, contudo, é importante 
lembrar que as condições 
climáticas interferem no 
andamento e cronograma 
das obras e que o concreto 
asfáltico possui um tempo 
de cura total de 28 horas.
As ações de recapeamen-

a estes vetores.
Segundo a Secretaria de 
Saúde, no primeiro mo-
mento, o foco esteve em 
debater e fornecer infor-
mações no combate ao 
Aedes aegypti devido ao 
índice que o município 
está, – análise de densida-
de larvária em 3,6 – núme-
ro alto e que por isso todos 
devem colaborar. Outro 
tema debatido foi o apa-
recimento de escorpião e 
quais medidas de precau-
ção devem ser tomadas.
A capacitação reuniu 
agentes de saúde da Aten-
ção Básica, a secretaria de 

riedade de elaboração de 
planos de mobilidade em 
municípios com mais de 
20 mil habitantes; além 
de estabelecer prioridades 
para meios de transporte 
não motorizados e coleti-
vos.
Mobilidade Urbana é o 
termo que se usa para de-
finir o conjunto de des-
locamentos de pessoas e 
bens que acontecem nas 
cidades, isto é, no espaço 
onde se dão as atividades 
sociais e econômicas das 
pessoas, e onde estas in-
teragem com o meio am-
biente. 
Normalmente estes des-
locamentos são feitos nas 
vias a pé, de bicicleta, de 
carro ou de ônibus e visam 
a realização de uma ativi-
dade tal como trabalho e 
estudo.

to asfáltico fazem parte da 
parceria com o Governo 
do Estado. Nesta primeira 
etapa, o investimento será 
de aproximadamente R$ 
3,5 milhões, abrangendo 
14 km de extensão.
A ação deverá abranger 
outros bairros, nos próxi-
mos meses, na região de 
Moreira César, zona leste 
e área central da cidade, 
atendendo diversas vias.
A Prefeitura aguarda, ain-
da, a liberação de mais R$ 
4 milhões do Governo do 
Estado, do Programa De-
senvolve São Paulo, para 
atender outras regiões.

Saúde, Valéria dos Santos, 
o diretor do Departamen-
to de Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana, a 
diretora de Assistência de 
Atenção Básica à Saúde, 
Luciana dos Santos Cruz 
e o Chefe de Divisão de 
Zoonoses Ricardo Manso. 
Sobretudo, a intenção do 
evento foi lançar um olhar 
sobre a saúde da família 
dentro dos bairros da ci-
dade, além de levar esses 
assuntos para as unidades, 
tendo em vista uma ponte 
de conhecimento e pre-
venção entre a Secretaria 
de Saúde e os munícipes.

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019 – PROC. ADM. Nº 028/2019 - OBJETO: 
Cadastro de Prestadores de Serviço para orientação no Projeto “Escolinha 
de Fanfarra” no período de 12 (doze) meses, conforme condições descritas 
na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais anexos que inte-
gram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 06/03/2019 à 08/03/2019, das 
09h30min às 16h30min. LOCAL DA REALIZAÇÃO: Divisão Municipal de 
Educação, situado à Rua Rio Grande do Sul, nº 43, Jd. Alvorada, Potim/SP. 
A Chamada Pública na integra poderá ser consultada no endereço acima 
citado ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.potim.sp.gov.br.


