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A GAzetA dos Municípios

2º Treinão Rosa reverte
inscrições em 250 mamografias 

para Pindamonhangaba

Cerimônia marca início das 
obras do cemitério e do Terminal 

Rodoviário de Moreira César

Taubaté Futsal se
classifica para oitavas

de final da Liga Paulista

A solidariedade marcou 
o 2º Treinão Rosa 2019, 
realizado em outubro no 
Parque da Cidade. A cor-
rida de rua solidária e de 
incentivo à prática espor-
tiva reverteu os R$15 mil 
arrecadados nas 500 ins-
crições solidárias para 250 
exames de mamografia 
que beneficiarão as mu-
lheres de Pindamonhan-
gaba.
R e p r e s e n t a n -
tes da Prefeitura de                                                        
Pindamonhangaba, Fundo 
Social de Solidariedade e 
GAPC (Grupo de Apoio 
às Pessoas com Câncer) 
fizeram a entrega oficial 
do valor arrecadado para 
a WK Diagnose, empresa 
parceira que realizará as 
mamografias. A entrega 
foi realizada pela presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia 
Domingues, e pelo asses-
sor de Eventos, Ricardo 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba assinou, o 
contrato com a Convale 
Construtora, empresa ven-
cedora da licitação, para a 
construção do terminal ro-
doviário e do cemitério de 
Moreira César.
O evento foi realizado ao 
lado da Vila dos Afetos, 
com a participação do pre-
feito Dr. Isael Domingues; 
primeira-dama e presiden-
te do Fundo Social de So-
lidariedade, Cláudia Do-
mingues; vice-prefeito e 
secretário de Governo, Ri-
cardo Piorino; subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
Luis de Paula Santos; se-
cretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco; 
vice-presidente da Câma-
ra, vereador Carlos Moura 
Magrão; vereador Jorge 
da Farmácia; entre demais 
autoridades e representan-
tes dos bairros do distrito.
O vice-prefeito e secretá-
rio de Governo Ricardo 
Piorino destacou o com-
promisso da gestão com o 
distrito de Moreira César. 
“Essas obras eram uma 
solicitação antiga da po-
pulação e vêm para solu-
cionar problemas crônicos 
do distrito. Agora, esta-
mos cumprindo o compro-
misso com os moradores 
da região de Moreira Cé-
sar”, afirmou.
Terminal rodoviário
O terminal rodoviário será 
construído próximo à en-
trada do Vale das Acácias, 
ao lado da Vila dos Afetos, 
no antigo espaço de festas. 
O investimento nesta obra 
é de R$ 2.786.976,05 e a 
previsão para conclusão 
das obras é de 6 meses.
O prefeito de Pindamo-

O Taubaté Futsal enfren-
tou a equipe de Dracena  
pela última rodada da pri-
meira fase da Liga Paulis-
ta e foi derrotado por 6 a 
3 no ginásio Alaor Ferrari. 

Flores, e representantes 
do GAPC, à administrado-
ra da WK Diagnose, Wan 
Tsai Wung.
“Acho importante a cons-
cientização para que as 
mulheres se previnam 
contra o câncer de mama, 
principalmente em outu-
bro, quando temos a cam-
panha ‘Outubro Rosa’. 
Por isso, esse trabalho da 
Prefeitura, do Fundo So-
cial e do GAPC é muito 
positivo”, afirmou Wan, 
destacando que a WK 
acredito no evento pelo 
segundo ano consecutivo.
O Treinão Rosa é um 
evento que busca cons-
cientizar sobre o câncer de 
mama, além de promover 
a solidariedade por meio 
do auxílio ao custeio de 
exames de mamografia. 
A iniciativa é do GAPC 
(Grupo de Apoio às Pes-
soas com Câncer) com o 
Fundo Social de Solidarie-

nhangaba, Dr. Isael Do-
mingues, destacou que o 
terminal rodoviário trará 
mais comodidade aos usu-
ários do transporte público 
e movimentará a econo-
mia na região.
A secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela 
Franco, explicou que a 
assinatura desse contrato 
marca o início das obras 
e que o terminal rodoviá-
rio já estava planejado no 
plano de mobilidade urba-
na do município, que visa 
crescimento para o distrito 
de Moreira César e para 
a cidade como um todo. 
“A obra tem uma arquite-
tura moderna, unindo não 
só embarque e desembar-
que de passageiros, como 
também um espaço de 
entretenimento e praça de 
alimentação. Será realiza-
da com estrutura pré-mol-
dada, o que vai garantir a 
celeridade da obra”, disse.
Cemitério de Moreira Cé-
sar.
O cemitério de Morei-
ra César (1ª fase) será 
construído na área no fim 
avenida Nilceia Apare-
cida Borges de Freitas, 
no Laerte Assunção e 
o investimento é de R$ 
1.266.431,05.
O espaço contará com 
área administrativa, 1660 
lóculos (compartimentos 
onde os corpos serão se-
pultados), tudo dentro das 
normas ambientais atuais.
“A construção do cemité-
rio é um serviço de utili-
dade pública, muito ne-
cessário para atender a 
demanda reprimida pois 
temos o cemitério muni-
cipal superlotado e com 
limitação de jazigos”, ex-

Apesar do revés, os tauba-
teanos avançaram para a 
próxima fase da competi-
ção. O Taubaté encerra a 
primeira fase da Liga Pau-
lista na quinta colocação 

dade, e apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.
“Temos em Pindamonhan-
gaba uma população mui-
to solidária e participativa. 
Para nós, do Fundo Social, 
foi uma honra ser parceiro 
de um evento tão nobre e 
que beneficiará 250 mu-
lheres da nossa cidade”, 
ressaltou Cláudia Domin-
gues.
O assessor de Eventos da 
Prefeitura, Ricardo Flo-
res, ficou satisfeito com 
o resultado do “Treinão 
Rosa” e pretende dar con-
tinuidade à iniciativa em 
2020. “Este foi mais um 
‘Treinão’ de muitos a se-
rem realizados com caráter 
solidário, sempre unindo 
com o incentivo à ativida-
de física”, concluiu. “Gos-
taria de agradecer, ainda, 
a todos os patrocinadores 
e voluntários deste evento 
que acreditaram no proje-
to”, ressaltou.

plicou a secretária Mar-
cela. “Funcionará em for-
mato diferenciado, que se 
faz necessário pois a le-
gislação atual não permi-
te construir em cemitério 
nada abaixo do solo devi-
do à contaminação. 
Vamos trabalhar com fil-
tro inativador de gases, 
onde a decomposição será 
por sistema anaeróbico, 
e não haverá formação 
do necro-chorume na sua 
intensidade, que é o que 
contamina o solo. Além 
disso, os lóculos são fei-
tos em material pré-mol-
dado e impermeabilizado, 
diminuindo o período de 
decomposição, dentro da 
concepção de cemitério 
ecológico”.
Nesta primeira fase se-
rão contemplados preparo 
do terreno, infraestrutura 
para o filtro, a construção 
da área administrativa e 
do velório, fechamento e 
infraestrutura de acesso ao 
espaço.
A segunda etapa, que terá 
ainda neste mês de novem-
bro a abertura da licitação, 
vai ser para a construção 
dos lóculos e para a cons-
trução do filtro inativador 
de gases, para poder cum-
prir a legislação.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues lembrou como é 
importante a construção 
de um novo cemitério. 
“Temos um cemitério anti-
go, de 155 anos, exaurido 
as suas condições, com di-
versos apontamentos am-
bientais em função de ter 
um conceito antigo. Agora 
teremos um cemitério pa-
drão moderno, respeitan-
do as normas ambientais”, 
afirmou.

do grupo , com 11 pontos. 
O próximo duelo será con-
tra a Intelli nas oitavas de 
final. As datas dos jogos 
de ida e volta ainda serão 
definidas.
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Miscelânea
Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? 
Na Antártida não há bactérias e em razão disso, os alimentos podem ser 
consumidos após anos sem uso, não existem também o mofo, nem as latas 
enferrujam e nem o alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes 
(iceberg) são formados por água doce e, em razão disso os mesmos flu-
tuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu 
total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem noites). A temperatura media no 
verão é de zero grau centígrado e no inverno de menos 20 graus centígra-
dos, chegando a máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta 
por alguns séculos. 
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provo-
cada por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células 
vermelhas do sangue, encarregada do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas 
da anemia estão a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as 
infecções constantes. O primeiro passo para combater a anemia é adotar 
uma nova dieta alimentar.  

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as 
mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam 
aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam 
perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os 
homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A es-
perança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada 
dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.
Nossa paciência alcançará mais do que a nossa força.
Pouco se aprende com a vitória e mais com a derrota.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
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Mutirão pós-Finados recolhe 
criadouros em cemitérios

Mutirão de fiscalização 
realizado pelas equipes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté nesta segunda-
-feira, dia 4 de novembro, 
recolheu materiais que po-
deriam servir como poten-
ciais criadouros do mos-
quito Aedes aegypti nos 
cemitérios após o feriado 
de Finados.
Os agentes de controle 

de vetores estiveram nos 
cemitérios do Belém e do 
distrito de Quiririm. No 
Cemitério Municipal do 
Belém, por exemplo, fo-
ram recolhidos das ime-
diações dos túmulos seis 
sacos de lixo de 100 litros 
cada. Entre os materiais 
recolhidos estavam vasos, 
copos, plásticos e embala-
gens dos produtos comer-
cializados no entorno do 

cemitério. 
No cemitério de Quiririm 
foram recolhidos dois sa-
cos de 100 litros.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
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Taubaté sedia VIII Seminário
de Educação Ambiental

do Vale do Paraíba

PAT Caraguatatuba seleciona 
candidatos para vagas em
farmácia e supermercado

Prefeitura inicia as ações do
Novembro azul em Pindamonhangaba

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté apoia a 
iniciativa da Câmara Téc-
nica e Educação Ambien-
tal e Mobilização Social 
do Comitê das Bacias Hi-
drográficas do Rio Paraíba 
do Sul na realização do 
VIII Seminário de Educa-
ção Ambiental do Vale do 
Paraíba. 
O seminário acontece na 
próxima quinta-feira, dia 
7 de novembro,              das 
8h às 17h, no Parque Na-
tural Municipal Vale do 
Itaim.
O seminário acontece a 

Na próxima quinta-fei-
ra (7), a partir das 8h, a 
equipe do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT), no Sumaré, sele-
cionará candidatos para 
uma rede de farmácia. É 
uma chance para quem 
quer o primeiro emprego, 
pois a única exigência é 
ter Ensino Médio comple-
to.
De acordo com o super-
visor operacional do PAT, 
Allan Mattos, a empresa 
contratará, a princípio, 15 
pessoas, mas esse número 
pode dobrar, dependen-
do da demanda da alta 
temporada. Os cargos são 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba promoveu, 
no último sábado (2), o 
evento oficial de abertura 
da campanha Novembro 
Azul na cidade. A Praça 
Monsenhor Marcondes re-
cebeu ações de promoção 
a saúde masculina, neste 
mês em que se dá visibili-
dade e conscientização ao 
câncer de próstata.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Saú-
de, houve a participação 
da equipe do curso de nu-
trição da Etec João Gomes 
de Araújo que realizou 
orientações nutricionais, 
cálculos de IMC, além de 

cada dois anos em cida-
des diferentes na região. 
A programação é compos-
ta por palestras, abertas a 
todos os adultos interes-
sados na área ambiental, 
educadores e estudantes.
Confira abaixo as ativida-
des propostas para o dia:
8h: Credenciamento e café 
receptivo
9h: Abertura oficial
9h30: Educando cantando
10h: Abelha – Patrimônio 
do Mundo
10h45: Você recicla
11h15: Lendas Taubatea-
nas

para atendente e operador 
de caixa nas filiais de bair-
ros distintos do município.  
Serão analisados os perfis 
de até 150 candidatos para 
o preenchimento destas 
vagas.
O PAT também estará se-
lecionando, no mesmo dia, 
interessados em trabalhar 
num supermercado. Os 
pré-requisitos do empre-
gador são: ter experiência 
em comércio e morar na 
zona norte (Sumaré, Ola-
ria, Casa Branca, Jetuba, 
Massaguaçu,etc.), pois o 
estabelecimento fica nesta 
região. São 15 vagas para 
repositor, operador de cai-

massagens e barra de ac-
cess com Debora Soglio. 
Houve, ainda, a apresenta-
ção sertaneja com a dupla 
Ademar e Ademir.
A ação contou com a pre-
sença do prefeito, Dr. Isael 
Domingues, que é médico 
e apoiador desta causa. 
Também estiveram pre-
sentes o assessor de Even-
tos, Ricardo Flores, além 
de secretários, diretores 
e assessores da adminis-
tração municipal, incenti-
vando a população nesta 
campanha.
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 

12h: Pausa para almoço
13h30: Educando cantan-
do
14h: Projeto Ciência Atu-
ante
15h: Planeta Taubaté – 
Programa Municipal de 
Educação Ambiental
15h45: Programa de Edu-
cação Ambiental da CESP
16h15: Encerramento
O Parque Natural Munici-
pal Vale do Itaim fica à Av. 
São Pedro, 2000 no bair-
ro Jardim América. Mais 
informações na Secretaria 
de Meio Ambiente ou pelo 
telefone 3624-4195.

xa, operador de loja, açou-
gueiro, balconista de frios 
e padaria.
PAT – Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. As vagas 
possuem perfis específicos 
com relação à experiência, 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações. 
Estarão indisponíveis ao 
atingirem o limite máxi-
mo de encaminhamentos, 
ou ainda, em caso de en-
cerramento por parte dos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. Os inte-
ressados devem compare-
cer munidos de RG, CPF, 
CTPS e PIS. Telefone (12) 
3882-5211.

Domingues, que foi uma 
das principais apoiadoras 
do Outubro Rosa (evento 
que conscientizou sobre o 
câncer de mama e de colo 
de útero) também apoia o 
Novembro Azul e esteve 
presente ao evento. “Falar 
de prevenção ao câncer 
de próstata é um assunto 
delicado que ainda é tabu 
entre os homens. Mas tra-
ta-se de uma iniciativa de 
prevenção a um câncer 
que pode ser curado quan-
do detectado no início, o 
que ocorre por meio de 
exame de sangue. Essa 
conscientização é muito 
importante”, destacou.
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Fundo Social de Caraguatatuba 
oferece bolsas artesanais para 

abrigar coletores de urina

Prefeitura de Caraguatatuba instala 
sistema de drenagem e dobra vazão 

de águas no Morro do Algodão

Programa Planta Popular
estará em atendimento no 

CRAS Massaguaçu

Final da Copa Vale de Voleibol 
Feminino é nesse sábado (9)

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba, 
em parceria com a Secre-
taria de Saúde, oferece 
gratuitamente aos pacien-
tes que têm a necessidade 
de usar constantemente 
coletores de urina, bolsas 
artesanais produzidas pela 
equipe.
A primeira dama e presi-
dente do Fundo Social de 

Um novo sistema de dre-
nagem no Morro do Al-
godão, Região Sul de 
Caraguatatuba, pretende 
dobrar a vazão de águas 
pluviais no bairro. Mais 
de 70 metros lineares em 
tubos de 0.60 metros de 
diâmetro são instalados 
na Rua Roque Rodrigues 
de Souza até o Rio Juque-
riquerê. Esse é mais um 

Nesta quinta-feira (7/11), 
a Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Urbanismo, esta-
rá presente no Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) com o Pro-
grama Planta Popular, que 
oferece o projeto comple-
to do imóvel as munícipes 
de baixa renda.
O atendimento será vol-
tado a todos os munícipes 
com interesse no progra-
ma das 8h às 12h. 
No local, ao apresentar a 
documentação necessária, 
o processo já será aberto 
pela equipe técnica res-
ponsável. Mas todos os 
interessados podem ir até 
o local, mesmo sem a do-
cumentação, para serem 
orientados.
A arquiteta responsável 
pelo projeto, Bruna de 
Carvalho Pereira, explica 

Equipes de Caraguatatu-
ba, Ilhabela, Pindamo-
nhangaba e São José dos 
Campos, na categoria ini-
ciante (11 e 12 anos), en-
tram em quadra, nesse sá-
bado (9), às 9 horas, para 
disputarem os jogos finais 
da Copa Vale de Voleibol 
Feminino.
A iniciativa da competi-
ção partiu dos técnicos de 

Caraguatatuba, Samara 
Aguilar, conta que as bol-
sas foram produzidas para 
amenizar a sensação de 
desconforto e gerar mais 
segurança no transporte da 
bolsa coletora. 
“Quem adquirir a bol-
sa poderá usar da forma 
como quiser. 
Até hoje, já entregamos 
cerca de 70 bolsas aos 

dos serviços de prevenção 
contra enchentes realiza-
dos em toda a cidade pela 
Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep). Bruno Fernando, 
morador do bairro, alega 
que geralmente no mês 
das chuvas as ruas ficam 
alagadas. “Espero que 
com essa nova rede di-

que, para o primeiro con-
tato, não é necessária a 
apresentação da documen-
tação. “Esta ação é justa-
mente para aproximar o 
público que mais se encai-
xa no perfil. Mesmo que 
falte alguma documen-
tação, venha conversar; 
pois aqui poderemos ver 
algumas possibilidades de 
substituição”, explica.
Documentação
Interessados devem levar: 
declaração de renda, que 
poderá ser retirada no lo-
cal; cópia do holerite; có-
pia da carteira de trabalho 
(espelhos e registros); có-
pia da matrícula atualizada 
ou da escritura registrada 
do imóvel, ou do contrato 
de compra e venda ou ins-
trumento de cessão firma-
da pelo legítimo proprietá-
rio ou possuidor; cópia do 
RG e do CPF do requeren-

vôlei das quatro cidades. 
As partidas serão na qua-
dra do Poiares, em Cara-
guatatuba, e cada time fará 
quatro partidas.
De acordo com o técnico 
do município, Leandro 
Pereira, o desafio maior 
para as meninas caragua-
tatubenses será o time de 
Pindamonhangaba. 
“Na última etapa do tor-

usuários que carecem dos 
coletores de urina”, afir-
ma.
Os pacientes interessados 
em obter a bolsa devem 
entrar em contato pelo te-
lefone (12) 3897-5656 ou 
dirigir-se a sede do Fundo 
Social, que fica na Rua 
José Damazo dos Santos, 
39 – Centro (na rua lateral 
do banco Santander).

minua as enchentes, pois 
esses alagamentos causam 
muitos transtornos”, cita.
A equipe Regional Norte 
da Sesep trabalha com oito 
funcionários juntamente 
com uma retroescavadeira 
e um caminhão. Segundo 
a previsão, o serviço que 
começou no dia 29 de ou-
tubro será finalizado até o 
dia 8 de novembro.

te Certidão Negativa de 
Débitos Municipais (reti-
rada no local ou pelo site 
da prefeitura); documento 
de comprovação de mora-
dia fixa há no mínimo dois 
anos no município.
Este é um projeto piloto 
que a Secretaria de Urba-
nismo vem implantando 
nas escolas para facilitar 
o acesso da população ao 
Programa Planta Popular. 
Mas todos os munícipes 
interessados no serviço 
podem procurar a Secre-
taria de Urbanismo de se-
gunda à sexta-feira, das 8h 
às 17h, para informações.
Endereços:
Secretaria de Urbanismo
Avenida Brasil, 749, no 
Sumaré, telefone (12) 
3886-6060.
CRAS Massaguaçu
Rua José Gerônimo Soa-
res, 400 – Massaguaçu

neio ficamos atrás de Pin-
da. Agora é ter foco para 
conquistar o 1º lugar”, 
disse.
A entrada da Copa Vale de 
Voleibol Feminino é gra-
tuita e a população está 
convidada a prestigiar o 
time da cidade.
Serviço – Quadra do Poia-
res – Rua Joaquim José da 
Silva Xavier, s/nº.


