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A GAzetA dos Municípios

HMUT completa um
mês com maior oferta
de leitos em Taubaté

Conjunto habitacional
recebe projeto

Orgulho de Viver Aqui

Taubaté retoma vacinação 
contra influenza

Pinda Rugby vence Ilhabela 
pelo Paulista do Rugby

O Hospital Municipal 
Universitário de Taubaté 
(HMUT) completa o pri-
meiro mês de operação 
com aumento de 23,5% 
da oferta de leitos para 
pacientes internados nas 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) do muni-
cípio.
Balanço preliminar divul-
gado pela Secretaria de 
Saúde indica que foram 
geradas em abril 170 va-
gas para o antigo Hospital 
Universitário.
Em maio, quando a UPA 
Infantil foi incorporada 
ao HMUT, o total de va-
gas cedidas chegou a 210. 
O destaque de maio fica 
para a oferta de leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), que mais que 
dobrou no período (alta de 
116,6%). O levantamento 
indica que o HMUT con-
solida sua vocação como 
equipamento de saúde vol-
tado aos pacientes tauba-
teanos, ao mesmo tempo 
em que mantém as pactu-
ações em nível regional. 
O HMUT passa agora por 

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
de Taubaté promove o 
projeto Orgulho de Viver 
Aqui.
As atividades serão de-
senvolvidas no Conjunto 
Habitacional “Francisco 
Alves Monteiro”. O con-
junto recebeu até mar-
ço ações desenvolvidas 
pela prefeitura por meio 
de convênio com o Sesi, 
integrando o Plano de 
Desenvolvimento Socio-
territorial (PDST). Serão 
desenvolvidas atividades 
diárias de segunda a quin-
ta-feira até o mês de se-
tembro.

Taubaté retomou nessa 
segunda-feira, dia 3 de 
junho, a vacinação contra 
influenza. A aplicação das 
doses está aberta à popu-
lação em geral, conforme 
determinação do Minis-
tério da Saúde. Entre os 
grupos de risco, a priori-
dade em Taubaté são as 
crianças e gestantes, cuja 
meta de cobertura ain-
da está abaixo de 90%. A 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté recebeu na 

O time de rugby masculi-
no de Pindamonhangaba 
– Leões do Vale – ven-
ceu Ilhabela no CE ‘João 
do Pulo’, por 48 a 14, em 
partida válida pelo Cam-
peonato Paulista série D.
Com a vitória, o Pinda 
Rugby empatou em pon-
tos com a equipe litorânea 
e agora dividem a terceira 
colocação na chave.
De acordo com o full back 
Thales, o desempenho 
durante o jogo foi muito 
bom. “Enfrentamos uma 
equipe experiente e sou-
bemos nos impor o tempo 

um processo de revitaliza-
ção com recursos da Pre-
feitura de Taubaté.  Entre 
as obras em execução es-
tão melhorias estruturais, 
pintura e iluminação. As 
obras do setor anexo ao 
hospital (antigo Hemonú-
cleo) estão em fase final 
e a próxima etapa será a 
entrega de mais 30 leitos 
de clínica médica e 10 de 
UTI.
Administrado pela Asso-
ciação Paulista para o De-
senvolvimento da Medi-
cina (SPDM),   o HMUT 
conseguiu manter desde 
o início de seu funciona-
mento os procedimentos e 
atendimentos já pré-agen-
dados.
A administração tam-
bém conta com o apoio 
da equipe de servidores, 
mantida em praticamente 
sua integralidade,  para 
garantir um atendimento 
de qualidade e 100% SUS 
à população.
Regulação
Pacientes oriundos das 
UPAs de Taubaté têm suas 
internações diretamente 

Por meio da Unidade Mó-
vel da Escola do Traba-
lho — o “Caminhão do 
Conhecimento” —, serão 
ofertados quatro cursos: 
auxiliar administrativo, 
auxiliar de logística, in-
formática básica e digita-
ção.  A aula inaugural está 
prevista para as 14h de 
segunda no Condomínio 
Jacarandá.
Já por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social serão 
oferecidos cursos de pa-
nificação e artesanato, nos 
moldes ofertados dentro 
dos CRAS do município, 
além de ações socioeduca-

tarde desta sexta-feira, dia 
31 de maio, um novo lote 
de doses que foram distri-
buídas para as UBS Mais 
Independência (não fecha 
para o almoço), Fazendi-
nha, Gurilândia, Aeropor-
to e Mourisco. O horário 
de vacinação a partir de 
segunda é das 8h às 10h30 
e das 13h às 15h30. A 
campanha continua até o 
término dos estoques.
Até a última quinta-feira, 
dia 30 de maio, a cober-

todo. Conseguimos acer-
tar as jogadas e finaliza-
ções e fazer uma grande 
pontuação”.
Segundo ele, a tendência 
é que os Leões do Vale 
melhorem ainda mais para 
os próximos jogos. “Este 
confronto marcou o nosso 
ponto de equilíbrio. Acre-
dito em nova evolução nas 
próximas partidas”.
O próximo desafio será a 
equipe do Mastodontes, 
em Catanduva, dia 15 de 
junho.
Os tries do Pinda contra 
Ilhabela foram marcados 

reguladas pela Secretaria 
de Saúde do município. 
A unidade continua como 
referência para interna-
ção de pacientes de cida-
des da região, conforme 
pactuação com a Direção 
Regional de Saúde (DRS). 
A internação dos outros 
municípios está mantida 
por meio da regulação da 
Central de Regulação de 
Ofertas e Serviços de Saú-
de (sistema Cross Estadu-
al).
Entre as atividades pre-
vistas pela Secretaria de 
Saúde de Taubaté para a 
gestão do HMUT está a 
utilização da estrutura do 
hospital para mutirões de 
cirurgias (hérnias, cirurgia 
ginecológicas, vasculares 
e outras) como um com-
plemento às demandas da 
Policlínica de Especiali-
dades. A gestão do HMUT 
também manteve as ativi-
dades de ensino, pesquisa 
e extensão praticadas jun-
to aos alunos da gradua-
ção e pós graduação da 
Universidade de Taubaté 
(Unitau).

tivas e orientações sobre 
programas sociais. Tam-
bém serão desenvolvidas 
atividades e palestras por 
parte de outras secretarias, 
como Mobilidade Urbana, 
Saúde, Esporte e Educa-
ção.
O projeto Orgulho de Vi-
ver Aqui tem o objetivo de 
conceder autonomia e for-
talecimento a uma popu-
lação em vulnerabilidade 
social.
Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social por meio do 
3629-6722, ou no próprio 
empreendimento.

tura vacinal dos grupos 
prioritários em estava em 
99,67%. Já foram aplica-
das 98.087 doses da vaci-
na contra influenza desde 
o início da campanha em 
10 de abril. Campanha de 
vacinação contra influen-
za (prévia de 10 de abril a 
30 de maio) Total de doses 
aplicadas: 98.087
Total de doses para os pú-
blicos alvo com meta de 
cobertura: 68.683 (cober-
tura de 99,67%)

por Du, Soler, Betinho, 
Yago, Fernando, Tardin, 
Thales e André. Os demais 
pontos foram anotados em 
chutes de bonificação pós 
try.
Os Leões do Vale são pa-
trocinados pela Marcon-
des Lima Engenharia, 
Shopping Patio Pinda e 
Instituto Salesianos, eles 
também têm o apoio da 
Secretaria de Esportes 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, Academia 
BS, VipClin Odontologia, 
Kaio Music Center e Im-
perlub.
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Miscelânea
Curiosidades

Embora muitos acreditem que as pirâmides do Egito tenham sido constru-
ídas por escravos, na verdade elas foram erguidas por trabalhadores assa-
lariados, respeitados pela sociedade da época. Os arqueólogos chegaram 
a essa conclusão depois de descobrir várias tumbas desses trabalhadores 
próximas às estruturas que construíram e, apesar de seus corpos não terem 
sido mumificados eles foram sepultados acompanhados de pão e água, 
para consumo “no além”. Esse detalhe é um indício de que essas pessoas 
eram respeitadas e que sentiam muito orgulho de suas profissões. Segundo 
os arqueólogos, a idéia de que os construtores eram escravos chegou a ser 
aceita por algum tempo e foi consolidada graças aos filmes de Hollywood, 
que sempre retrataram os trabalhadores dessa forma.
***
Apesar de muita gente acreditar que Tiradentes morreu com os cabelos 
compridos e barbudo, o que lhe dava um ar de revolucionário e vagamente 
parecido a Jesus Cristo, José Joaquim da Silva Xavier, o mártir da Incon-
fidência Mineira, era militar, portanto tinha os cabelos curtos e não usava 
barba, Além disso, Tiradentes passou três anos na prisão, onde os conde-
nados eram obrigados a raspar os cabelos e a barba para evitar a infestação 
de piolhos Quando foi enforcado, o inconfidente estava careca e barbado. 
Por certo, Tiradentes é retratado dessa forma com a túnica e tudo mais, de 
propósito, pois sendo o Brasil um país cristão, nada melhor do que as duas 
figuras para transformar o homem em mártir.

Humor

A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? A senhora trabalha aqui há tantos anos e eu até 
deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, 
elas não abrem os cofres...
***
Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de 
ser chamada, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No 
seu primeiro vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delícia.
- Obrigado, eu sou diabético.
- E um pedaço de torta.
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer 
um copinho de água com açúcar...
***
Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido.
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher 
do farmacêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e con-
versar com o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não é de dinheiro, porque o jogo 
da vida é como jogar xadrez, que no final da partida o Rei e Pião vão para 
a mesma caixa.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege to-
dos os nossos atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, en-
tão em vez de reclamar das relações, que tal controlar as suas ações? Antes 
de agir ou falar sem pensar, tente prever as conseqüências desses atos. É 
certo de que ninguém deseja o mal para si mesmo, deliberadamente, mas 
ignorar os efeitos de suas atitudes estará chamando para si as reações ad-
versas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as conse-
qüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.

Pensamentos, provérbios e citações

O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Pesquisas apontam que acordar cedo é uma sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.
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Taubaté celebra Mês do 
Meio Ambiente com

programação variada

A Prefeitura de Taubaté 
celebra o Mês do Meio 
Ambiente em junho com 
uma programação varia-
da em diversos pontos da 
cidade. As ações serão co-
ordenadas pela Secretaria 
de Meio Ambiente e têm 
como objetivo a educação 
e conscientização ambien-
tal. As ações começaram 
nessa segunda-feira, dia 3 
de junho, com a visita de 
grupos de 70 alunos dos 5º 
e 6º anos da Rede Muni-
cipal de Ensino à Central 
de Tratamento de Resídu-
os, conhecida como “Bota 
Fora”. Neste local são 
destinados materiais hos-
pitalares recolhidos na ci-
dade, além de matéria ver-
de como resíduos de poda. 
As visitas continuam para 
outras turmas na terça-fei-
ra  e também nos dias 10, 
11, 24 e 25 de junho.
Na quarta-feira, dia 5 de 
junho, das 18h às 20h, 
o público em geral está 
convidado a participar da 

apresentação do Programa 
Municipal de Educação 
Ambiental no Centro Cul-
tural Toninho Mendes. O 
local recebe também dos 
dias 5 a 14 de junho a ex-
posição “Planeta Tauba-
té”, com trabalhos con-
feccionados por alunos da 
rede municipal.
Na quinta-feira, dia 6 de 
junho, alunos da EMIEF 
Dr. Avedis Victor Nahas 
participam, das 9h às 11h 
e das 14h às 16h, de pales-
tras ministradas por repre-
sentantes da Sabesp, inti-
tuladas “Importância da 
Estação de Tratamento de 
Esgoto. No sábado, dia 8 
de junho, das 8h às 13h, a 
população poderá fazer o 
descarte de lixo eletrônico 
em um mutirão realizado 
na avenida Walter Thau-
maturgo.
A Praça Santa Terezinha, 
na região central do muni-
cípio, recebe no dia 10 de 
junho, das 9h às 11h, um 
mutirão de conscientiza-

ção e coleta de materiais 
recicláveis realizado por 
alunos das escolas Table-
au e EMEF Diácono José 
Ângelo Victal. Os jovens 
farão a coleta dos mate-
riais descartados pelos 
usurários do local durante 
o final de semana.
Já no dia 11 de junho, 
crianças de 5 anos de ida-
de realizarão o plantio de 
mudas em visita guiada ao 
Parque do Itaim. Nos dias 
14, 26 e 28 de junho, das 
9h às 11h, nos bairros Jar-
dim Santa Catarina (Ave-
nida Timbó), Santa Tere-
za (Rua Antônio da Silva 
Lobo) e Jardim Paulista 
(Avenida José Bonifácio 
Moreira) respectivamente 
acontecerão mutirões de 
plantios de mudas nativas 
da Mata Atlântica e frutí-
feras, como, por exemplo, 
araçá, goiaba e pitanga.
Mais  informações pelo 
telefone da Secretaria de 
Meio Ambiente: 3624-
4195.
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Teatro Metrópole divulga 
programação de junho

Georreferenciamento
mapeia loteamentos

e condomínios

Pinda imuniza 85%
do público alvo

contra a Influenza

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté divul-
ga a Programação do mês 
de junho do Teatro Metró-
pole. São atrações varia-
das que abrangem música, 
dança, stand up e peças 
teatrais para todos os pú-
blicos. Alguns espetáculos 
têm ingressos gratuitos e 
outros podem chegar a R$ 
60,00. O teatro fica à Rua 
Duque de Caxias, 312 no 
centro. Programação:
Dia 01 – sábado|20h| OR-
QUESTRA E CORAL 
DOM COUTO| Com di-
reção de Willian Anaia 
Bonafé o concerto pre-
tende reverter a renda dos 
ingressos, que custam R$ 
20,00 para a própria or-
questra e coral. Os ingres-
sos estão à venda na Rádio 
Cultura e Estacionamento 
Dom Couto na Praça Ba-
rão do Rio Branco, nº 
30 no centro (telefones: 
3633-6448 e 3622-1866) 
ou na bilheteria do Teatro 
Metrópole uma hora antes 
da apresentação.
Dia 05 – quarta| 
19h30|LENDAS DA 
FLORESTA|Espetáculo 
cênico musical sobre as 
lendas amazônicas do fol-
clore brasileiro. Com dire-
ção de Patrícia Teixeira e 
entrada franca a peça traz 
em seu elenco a participa-
ção dos alunos da Escola 
municipal de Artes Ma-
estro Fêgo Camargo. Os 
ingressos serão disponi-
bilizados na bilheteria do 
teatro uma hora antes do 
espetáculo.
Dia 07 – sexta| 20h30 e 
22h30|STAND’UP: TÁ 
EMBAÇADO| Ingressos a 
R$60,00 (inteira) R$30,00 
(meia) a venda na escola 
Cultura Inglesa Taubaté, 
que fica à Rua Jacques Fe-
lix, 278 no centro e dispo-
níveis no megabilheteria.
com. O ator Fábio Rabim  
é dirigido por Camila Pi-
nheiro em uma apresen-
tação com recomendação 
etária para maiores de 14 
anos.
Dia 15 – sábado| 
20h|APRESENTAÇÃO 
BALLET FABIANA 
CORDEIRO |Os alunos 
dos cursos de Ballet Clás-
sico, Jazz e Sapateado da 
escola de dança “Ballet 
Fabiana Cordeiro” irão se 
apresentar com  ingres-
sos a R$40,00 (inteira) 
R$20,00 (meia) vendidos 
na Av. Itália, 195  no bairro 
Jardim das Nações. Mais 
informações informações  
pelo telefone 3631-4440.
Dia 22 – sábado| 19h|OU-
TROS…| CIA. DE DAN-
ÇA DE CUBATÃO| O 
Circuito Cultural Paulista 
traz, sob direção de Va-

A partir desta segunda-fei-
ra, 3 de junho, teve início 
o serviço de coleta das 
imagens para o georrefe-
renciamento de imóveis 
de loteamentos e con-
domínios horizontais de 
Taubaté. A operação é ne-
cessária para atualização 
do cadastro imobiliário do 
município e a Secretaria de 
Planejamento pede a cola-
boração para liberação do 
acesso do carro aos locais. 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, imuni-
zou, até o momento, 85% 
dos grupos de riscos indi-
cados pelo Ministério da 
Saúde contra o vírus in-
fluenza. 
A meta do município é va-
cinar 90% das pessoas do 
grupo de risco.
Pindamonhangaba está 
muito próxima de bater 
a meta estipulada para o 
município, já que 85% 
dos grupos de risco foram 
vacinados, ao todo 40.322 
pessoas, até o momen-
to. As pessoas que fazem 
parte dos grupos de risco 
e ainda não se vacinaram, 
podem buscar a imuniza-
ção na unidade de saúde 
mais próxima.
A vacina é voltada somen-

nessa Toledo, com entra-
da franca e recomendação 
etária de 10 anos, uma 
montagem intimista, da 
coreógrafa Flávia Sá, so-
bre a condição humana e 
a luta pela sobrevivência, 
muitas vezes, aos próprios 
sentimentos e comporta-
mentos. Coloca em cena 
toda a contemporanei-
dade dos bailarinos e da 
linguagem da dança. O 
espetáculo é baseado no 
livro “Mais esperto que o 
Diabo”, de Napoleon Hill, 
escrito em 1938. Após a 
apresentação, a equipe 
técnica e bailarinos par-
ticipam de um bate-papo 
com a plateia.
Dia 26 – quarta|20h|IN-
TOLERANTES|O espe-
táculo questiona as faces 
do amor diante da intole-
rância. Apresenta a fusão 
da história de Romeu e 
Julieta com a história de 
Antígona. Nessa junção 
vemos a paixão de dois 
jovens e no meio a into-
lerância de duas famílias 
rivais. Em paralelo, a luta 
de Antígona para enterrar 
o corpo de um de seus ir-
mãos só que para isso terá 
que enfrentar a não aceita-
ção de Creonte. Com dire-
ção de Jefferson Machado 
e ingressos a R$ 5,00 que 
serão vendidos uma hora 
antes do espetáculo na bi-
lheteria do teatro. A reco-
mendação etária é de 12 
anos.
Dia 28 – sexta|20h|PON-
TO GATILHO|O expe-
rimento cênico utiliza a 
confluência de linguagens  
como teatro,  dança e au-
diovisual, para compor 
uma dramaturgia imagé-
tica que acessa a memória 
afetiva do público e ex-
plore as relações e meca-
nismos de opressão social, 
sobretudo as existentes no 
microcosmo gay, para evi-
denciá-las e denunciá-las. 
A capacidade de público 
é de 80 pessoas maiores 
de 16 anos. Rafael Soa-
res dirige a peça e atua 
juntamente com Matheus 
Vasconcelos. Ingressos a 
R$20,00 (inteira) R$10,00 
(meia). Informações e 
reservas pelo telefone 
99231-5531.
Dia 29 – sábado|18h|-
FORA DA CARIDA-
DE NÃO HÁ SALVA-
ÇÃO|Sr. José acamado 
com um câncer, ateu con-
victo, teve seu desper-
tar espiritual no quarto 
de um hospital. Contava 
com a presença constante 
de uma enfermeira muito 
especial. Suas conversas 
diárias versavam entre ou-
tras coisas sobre a espiri-
tualidade. Não tinham pu-

Um veículo Crossfox de 
cor preta, adesivado, com 
uma câmera fixada no teto 
externo e funcionários de-
vidamente identificados 
por crachá percorrerá es-
ses locais das 9h às 15h. A 
operação pode se estender 
até às 16h30 se a inclina-
ção da luz solar estiver 
apropriada.
O serviço de georreferen-
ciamento teve início em 
abril de 2018 e é realizado 

te aos grupos de risco de-
terminado pelo Ministério 
da Saúde, formado por: 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos, gestantes 
em qualquer idade gesta-
cional, mulheres no perío-
do de 45 dias após o parto, 
trabalhadores da área de 
saúde dos serviços públi-
cos e privados, pessoas 
com 60 anos ou mais de 
idade, portadoras de do-
enças crônicas não trans-
missíveis e outras con-
dições clínicas especiais 
independentemente da 
idade, população privada 
de liberdade e do sistema 
prisional, e os professores 
das escolas públicas e pri-
vadas que estão em sala de 
aula.
O diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana, explica que o ob-

dores de falar sobre suas 
vidas e suas trajetórias. 
Como ela era espírita, os 
embates sucediam-se dia-
riamente, ora cômicos, ora 
trágicos. Influenciado pela 
cuidadora, José se trans-
formou e sua mudança 
interior e as experiências 
dos personagens são o 
tema central da peça. Di-
reção de Rogério Fabia-
no e ingressos a R$60,00 
(inteira), R$30,00 (meia e 
promocional levando um 
quilo de alimento não pe-
recível). Vendas pelo site 
www.ingressodigital.com 
e na loja Long Time Surf 
Shop , que fica na Rua 
Bispo Rodovalho, 101 no 
Centro. Recomendação 
etária de 14 anos.
Dia 29 – sábado|20h30| 
STAND’UP: NIL AGRA 
– A VIDA É UMA PIA-
DA| Explora situações co-
tidianas com humor pecu-
liar, mostrando que todas 
as situações da vida po-
dem render boas risadas. 
O artista mostra maturida-
de para abordar temas que 
vão desde assuntos cor-
riqueiros, como ir a aca-
demia ou beber demais, 
até homofobia, cigarro e 
drogas, utilizando uma 
linguagem leve e diverti-
da. Ingressos a R$60,00 
(inteira) e R$30,00 (meia 
e promocional levando 
um quilo de alimento não 
perecível). Vendas pelo 
sitewww.ingressodigital.
com / ou na loja Long 
Time Surf Shop que fica 
na Rua Bispo Rodovalho, 
101 no Centro. Recomen-
dação etária de 14 anos.
Dia 30 – domingo|18h|REI 
LEÃO: O MUSICAL|Ins-
pirado no filme de anima-
ção da Disney e no musi-
cal exibido na Broadway. 
Trata-se de uma adapta-
ção nacional com direção 
de Bruno Rizzo e ingres-
sos a R$90,00 (inteira) e 
R$45,00 (meia). Vendas 
no www.ingressodigital.
com e contato para mais 
informações no 0800 591 
0251. Recomendação etá-
ria livre.
O Teatro Metrópole se 
situa à Rua Duque de 
Caxias, 312 no centro.  In-
formações pelo telefone 
3624-8695. Lembrando 
que não será permitida a 
entrada após o início do 
espetáculo e o valor do in-
gresso não será restituído. 
É proibido comer e beber 
nas dependências do tea-
tro. A recomendação etá-
ria dos espetáculos deve 
ser respeitada. Menores 
abaixo da recomendação, 
só podem entrar acompa-
nhados dos pais ou res-
ponsáveis.

pela empresa SSR Tecno-
logia, Engenharia e Aero-
levantamentos, vencedora 
da concorrência pública. 
O mapeamento também 
inclui a captação de ima-
gens áreas. O prazo para 
conclusão desse serviço é 
de 60 dias.
Taubaté possui área de 
625.003 km² e registro de 
cerca de 120 mil imóveis 
conforme a última atuali-
zação cadastral.

jetivo principal da campa-
nha é reduzir a mortalida-
de, e as complicações e as 
internações que ocorrem 
em conseqüência das in-
fecções pelo vírus da in-
fluenza.
Para ser imunizado, é in-
dispensável levar docu-
mento pessoal e cartão de 
vacinação. 
As pessoas portadoras 
de doenças crônicas não 
transmissíveis (comorbi-
dades) devem apresentar 
a prescrição médica. As 
puérperas devem levar 
também a certidão de nas-
cimento da criança ou car-
tão da gestante. 
Professores e trabalha-
dores da Saúde devem 
apresentar documento que 
comprove o vínculo com 
a categoria profissional 
(contracheque, crachá, 
etc).
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“Trem do Forró” já está 
com ingressos à venda

Cinedebate apresenta dois 
filmes no Dia Mundial do 

Meio Ambiente (05/06)

Jovens de Caraguatatuba 
que completam 18 anos em 

2019 devem se alistar no 
serviço militar até dia 28

E o famoso “Trem do For-
ró”, atração do “Festival 
Turístico e Gastronômico 
Junino 2019”, já iniciou 
a venda de ingressos. A 
atração levará o público 
até o local da festa com 
muita animação e for-
ró com a participação da 
Banda Gold.
Com música ao vivo, o 
trem sairá da estação Pin-
damonhangaba nos dias 
14 (sexta-feira), às 18h30 
e 20h30; dia 15 (sábado), 
às 13h, 15h30, 18h30 e 
20h30; e dia 16 (domin-
go), às 11h, 13h, 16h e 19 

Em menção ao Dia Mun-
dial do Meio Ambien-
te, comemorado no dia 
05/06, o Cinedebate traz 
como atração dois fil-
mes na data. O primeiro, 
às 9h45, com o título “O 
menino que descobriu o 
vento” é sobre o garoto 
que ajudou a comunidade 
de sua vila, no país africa-
no do Malawi, a construir 
uma turbina eólica.  
No período da tarde, às 
13h30, a animação “Ilha 

Os jovens de Caraguata-
tuba do sexo masculino 
(sejam cis – que se iden-
tificam com o gênero de 
nascença – ou transgêne-
ros), nascidos em 2001, 
devem fazer o alistamento 
militar pelo site https://
www.alistamento.eb.mil.
br/index.action. Todo bra-
sileiro, do sexo masculi-
no que completa 18 anos, 
é obrigado a se alistar no 
serviço militar.  O prazo 
encerra no dia 28 de ju-
nho (sexta-feira), último 
dia útil do mês. Para o ca-
dastro online é necessário 
apenas o CPF, RG, email e 
telefone.
Quem não tem acesso à 
internet pode utilizar a 
rede do Acessa São Paulo 
gratuitamente. É necessá-
rio ir ao local munido de 
um documento de identi-
ficação com foto e fazer 
um cadastro digital para 
usar o serviço de internet 
gratuita do posto. O Aces-
sa SP fica na Praça Dióge-
nes Ribeiro de Lima (lo-
calizada na Av. da Praia), 
140 – Centro. O horário de 
atendimento vai das 11h 
às 17h. O telefone é (12) 
3883-3042.
Os jovens nascidos antes 
de 2001 que ainda não se 
alistaram têm até o dia 28 

horas. Em um percurso 
de aproximadamente 40 
minutos, o trem sai da es-
trada de ferro “Campos do 
Jordão” vai até ao “Fes-
tival Junino”, no bairro 
Bonsucesso, no km 11. 
O bilhete custa 13 reais, 
crianças até 5 anos no colo 
não pagam.
No total, cada trem terá 72 
lugares, sendo 36 no va-
gão em que a banda toca.
Mais informações podem 
ser consultadas na página 
www.efcj.sp.gov.br ou pe-
los telefones: (12) 3644-
7408 ou 3644-7409.

dos Cachorros” será apre-
sentada.
Após as exibições, ocor-
rerão debates acerca dos 
filmes, sob aspectos: edu-
cacionais, históricos, ar-
tísticos, filosóficos, éticos, 
políticos, comportamen-
tais, humanos, científicos, 
econômicos, etc.
Os cinedebates fazem 
parte do programa de 
extensão “Cinedebate e 
atividades de educação 
científica e cultural”, idea-

de junho para procurar a 
Junta de Serviço Militar, 
no Sumaré. O atendimen-
to ao público é das 9h às 
12h e das 14h às 16h30. É 
necessário pagar a multa 
de R$ 4,32 (preço do 2º 
trimestre de 2019) para 
cada ano de atraso no alis-
tamento.
O valor da multa é corri-
gido trimestralmente pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E) e de-
verá ser paga nas seguin-
tes instituições: Banco do 
Brasil (sem tarifa de ser-
viço), Caixa Econômica 
Federal (tarifa de serviço 
é de R$ 2,50) e na Empre-
sa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (tarifa de servi-
ço é de R$ 3,01).
O brasileiro que não se 
alistar no prazo previs-
to estará em débito com 
o Serviço Militar e não 
poderá obter passapor-
te ou prorrogação de sua 
validade; ingressar como 
funcionário, empregado 
ou associado em – ins-
tituição, empresa ou as-
sociação oficial; assinar 
contrato com o Governo 
Federal, Estadual, dos 
Territórios ou Municípios; 
prestar exame ou matricu-
lar-se em qualquer estabe-

O Festival Junino será rea-
lizado de 14 a 16 de junho, 
no Bonsucesso. O even-
to terá entrada gratuita e 
programação com shows, 
apresentações culturais e 
artísticas, feira de artesa-
nato, muita gastronomia 
típica com a participação 
dos restaurantes dos nú-
cleos turísticos do Ribei-
rão Grande e do Piracua-
ma. 
A realização do festival 
é da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo.

lizado pelo professor dou-
tor Ricardo Roberto Plaza 
Teixeira.
Para participar do evento 
não é necessário se ins-
crever, basta comparecer 
no auditório do IFSP – 
Campos Caraguatatuba, 
localizado na Avenida 
Bahia,1739, Indaiá, no 
horário da exibição, mu-
nidos de documento de 
identificação apenas para 
apresentação na portaria 
do instituto.

lecimento de ensino.
Também não poderá ob-
ter carteira profissional, 
registro de diploma de 
profissões liberais, matrí-
cula ou inscrição para o 
exercício de qualquer fun-
ção e licença de indústria 
e profissão; inscrever-se 
em concurso para provi-
mento de cargo público; 
exercer, a qualquer título, 
sem distinção de categoria 
ou forma de pagamento, 
qualquer função pública 
ou cargo público, eletivos 
ou de nomeação; e receber 
qualquer prêmio ou favor 
do Governo Federal, Es-
tadual, dos Territórios ou 
Municípios.
As mulheres e os eclesi-
ásticos estão isentos do 
serviço militar obrigatório 
em tempo de paz (Artigo 
143 da Constituição Fe-
deral), mas quem quiser 
seguir carreira nas Forças 
Armadas tem a opção de 
inscrever nos concursos 
públicos das escolas mili-
tares.
A Junta de Serviço Militar 
de Caraguatatuba fica na 
Rua Taubaté, 520 – Suma-
ré. O atendimento ao pú-
blico é das 9h às 12h e das 
14h às 16h30. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3882-6006.

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

Livro D-25, FLS. nº 66, Termo nº 7001
Faço saber que pretendem se casar DAVID ANGELO DE SOUZA ALVARENGA e ANA CLAUDIA DE LIMA DE CAR-
VALHO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 23 de abril de 1996, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Estrada Municipal Felicio Roberto Manfredini, nº 2750, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de SEBAS-
TIÃO CÉLIO DAVID DE ALVARENGA, natural de Pindamonhangaba/SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de 
PATRICIA APARECIDA DE SOUZA, natural de Quiririm/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 2 de janeiro de 2001, 
de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MARCOS 
VINICIUS DE CARVALHO, natural de Taubaté/SP, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ANA PAULA DE LIMA, de 
39 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 19 de abril de 1980, 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-25, FLS. nº 67, Termo nº 7002
Faço saber que pretendem se casar CLAUDEMIR AUGUSTO CORRÊA e FLÁVIA CRISTINA DE OLIVEIRA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Cunha-SP, nascido em 8 de julho de 1974, de profissão comerciante, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na 
Rua Vitorino de Carvalho, nº 58, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DERLY AUGUSTO CORRÊA, de 66 anos, 
natural de Cunha/SP, nascido na data de 14 de novembro de 1952 e de SIRLEY APARECIDA DE CAMPOS CORRÊA, de 
61 anos, natural de Cunha/SP, nascida na data de 18 de junho de 1957, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela 
é natural de Tremembé-SP, nascida em 26 de março de 1979, de profissão professora, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de AMADEU ILDEFONSO DE OLIVEIRA, de 70 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascido na data de 11 de março de 1949 e de NADIR DE OLIVEIRA, de 71 anos, natural de Sao Luiz do 
Paraitinga/SP, nascida na data de 30 de julho 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. 


