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A GAzetA dos Municípios

Liberada entrega
dos Carnês de

IPTU 2019 em Tremembé

Prefeitura de Pindamonhangaba 
promove capacitação

sobre vacinação

Oficinas Temáticas do
Plano Diretor discutem “Meio 
ambiente” nesta quinta-feira

Aulas na Rede Municipal
de Ensino voltam hoje

Os carnês já estão sen-
do entregues das 9h às 
16h30 na sede da Prefei-
tura Municipal (Rua 7 de 
Setembro, 701, Centro, 
Tremembé-SP) para os 
contribuintes com endere-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nesta 
semana, a capacitação de 
todos os funcionários da 
enfermagem da Rede em 
normas e procedimentos 
para vacinação. Na segun-
da-feira (4), o encontro foi 
direcionado aos enfermei-
ros e, na quarta-feira (6), 
a formação foi para os au-
xiliares.
Para realização do curso, 
a Secretaria de Saúde de 
Pinda convidou a dire-
tora da GVE (Grupo de 
Vigilância Epidemioló-
gica) do Estado, Renata 
Ferreira de Oliveira, que 
também é vacinadora. Ela 
está à frente da regional 

As oficinas temático-seto-
riais da revisão do Plano 
Diretor Participativo se 
encerram nesta quinta-fei-
ra (7), às 18 horas, no au-
ditório da Prefeitura, com 
o tema “Meio Ambiente”. 
As reuniões são abertas 
a população, que pode e 
deve participar das dis-
cussões. No total, foram 
realizadas três oficinas 
temáticas, em que foram 
discutidos “Desenvolvi-
mento Econômico e Meio 
Rural”, no dia 31 de janei-
ro; e “Desenvolvimento 
Urbano”, no dia 4 de feve-
reiro, sempre no auditório 
da Prefeitura. O Plano Di-

Mais de 14 mil alunos da 
rede municipal de ensino 
de Pindamonhangaba vol-
tam às aulas nesta quin-
ta-feira (7). As 41 escolas 
municipais e os 19 Cmeis 
– Centros Municipais de 
Educação Infantil estão 
prontos para recepcionar 
e acolher todas as crian-
ças com muito carinho, 
por meio da equipe esco-
lar, professores e gestores. 
A novidade deste ano é a 
inclusão das aulas de ar-
tes e de educação física na 
grade curricular, enrique-
cendo ainda mais o ensino 
municipal.
De acordo com o secre-
tário de Educação, prof. 
Júlio Valle, o investimento 
anual para a inclusão des-
sas disciplinas para os alu-
nos é de R$ 4.725.300,00. 
“A iniciativa proporciona 
aos alunos a oportunidade 
de participar de atividades 
culturais, esportivas, re-
creativas e artísticas, vol-
tadas a facilitar e garantir 

ço de correspondência em 
Tremembé. Data de Venci-
mentos: Cota Única e pri-
meira Parcela: 25/02/2019
Demais parcelas: de 
25/03/2019 a 25/11/2019
Bancos credenciados para 

de Taubaté, que atende 27 
cidades, como Pindamo-
nhangaba.
A série de capacitações e 
treinamentos que as equi-
pes da Atenção Básica 
estão participando fazem 
parte da formação pro-
movida pela Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, para 
aprimorar o conhecimento 
dos profissionais e, assim, 
melhorar ainda mais o 
atendimento à população 
que é atendida nos postos 
e unidades dos bairros.
“Na semana passada, tive-
mos a capacitação em son-
dagem vesical de demora 
e cistostomia, com o pro-
fissional médico dr. Luiz 

retor Participativo de Pin-
damonhangaba visa defi-
nir princípios e diretrizes 
para a ocupação ordenada 
do espaço urbano, para ga-
rantir o desenvolvimento 
da cidade com qualidade. 
A revisão do Plano Dire-
tor é uma obrigação legal 
(Lei Federal 10.257/2001 
– Estatuto da Cidade) e 
que a cada 10 anos deve 
ser realizada. A Secretaria 
de Obras e Planejamento 
da Prefeitura está à frente 
da revisão do Plano Dire-
tor, por meio da empresa 
Geo Brasilis, vencedora 
do certame licitatório.
Após o ciclo de oficinas 

a inclusão sócio-educati-
va e cultural, promover a 
saúde, bem-estar e a quali-
dade de vida”, explicou o 
secretário.
Mesmo com o início das 
aulas, ainda há vagas para 
novas matriculas e trans-
ferências. 
No total, 14.073 alunos 
estão matriculados na 
Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental.
No caso de matrículas no-
vas para escolas e Cmeis 
(creches), é necessário 
apresentar os seguintes 
documentos na Secreta-
ria de Educação: xerox 
da certidão nascimento 
legível, carteira de vacina 
atualizada, comprovante 
de endereço em nome do 
responsável, cartão bolsa 
família (se tiver) e duas 
fotos 3×4. No caso de 
transferência, são todos 
esses documentos, e mais 
o documento original de 
transferência da escola 
original.

o pagamento:
- BANCO DO BRASIL 
S/A
- CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL
- BANCO ITAÚ UNI-
BANCO S/A

Tineo Fernandes e, agora, 
essa capacitação em va-
cinação que, entre outros 
benefícios, vai possibi-
litar que tenhamos mais 
profissionais atualizados 
e preparados para vacinar 
e assim atender um maior 
número de pessoas, e da 
melhor maneira possível. 
Essas capacitações se-
guem a orientação do pre-
feito dr. Isael Domingues, 
que tem uma preocupação 
muito grande em oferecer 
um atendimento em saúde 
humanizado e com quali-
dade para a população”, 
explicou a diretora de 
Atenção Básica à Saúde, 
Luciana dos Santos Cruz.

temático-setoriais, a pró-
xima etapa da revisão do 
Plano Diretor Participa-
tivo será a realização de 
uma audiência pública 
para a apresentação e dis-
cussão da leitura da rea-
lidade municipal de Pin-
damonhangaba. O evento 
será realizado no dia 20 de 
fevereiro, às 19 horas, no 
Senac de Pinda (rua Suíça, 
1255, Santana).
Todas as etapas do proces-
so podem ser acompanha-
das no site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e na página do 
Facebook Plano Diretor 
Pindamonhangaba 2019.

A fim de permitir mais 
acesso a todos aqueles 
que precisam da Secre-
taria de Educação, além 
das duas secretarias des-
centralizadas que existem 
em Moreira César (Escola 
Municipal Mário de Assis 
César) e no bairro Arare-
tama (Escola Municipal 
Elias Bargis Mathias), a 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura criou mais três 
secretarias descentraliza-
das: no Cidade Nova – Es-
cola Municipal “Arthur de 
Andrade”; Crispim – Es-
cola Municipal “Profª Isa-
bel do Carmo Nogueira” e 
no Lessa – Escola Munici-
pal “Félix Adib Miguel”.
A Rede Municipal acei-
ta crianças de zero a três 
anos para os Cmeis e a 
partir de quatro anos para 
as escolas municipais.
A sede da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e 
Cultura fica na Rua Se-
nador Dino Bueno, 119, 
centro.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
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

Há mais de três mil anos, foram encontrados em túmulos egípcios os pri-
meiros calçados de couro da história. Surge mais tarde a técnica de curtir 
o couro em casca de carvalho. Também os gregos, segundo os poemas 
de Homero, utilizavam peles e couros para produzir suas primeiras san-
dálias. Os orientais aprenderam o método de curtimento antes mesmo de 
inventarem qualquer tipo de escrita. Graças a essas primeiras descobertas 
e as muitas outras que se sucederam, hoje é possível produzir um calça-
do de alta qualidade. No Brasil, o couro foi utilizado, a princípio para 
acondicionamento de fumo, cadeiras, bancos, portas, janelas, arreios para 
montaria, botas, roupas e até pisos das casas começaram a serem produ-
zidos a partir de pelas curtidas dos animais. Essa época foi denominada 
“A idade do couro”. Tempos mais tarde, graças ao aperfeiçoamento dos 
curtumes, a indústria do couro instalou-se definitivamente nos estados do 
Sul e Sudeste, com destaque para o Rio Grande do Sul, São Paulo e Espí-
rito Santo. Hoje em dia o Brasil é um dos maiores produtores de artefatos 
de couro do mundo.

Humor

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Museu do Louvre, em 
Paris diante de um quadro de Adão e Eva no Paraíso:
E o francês diz:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela é alta e magra, ele másculo e bem 
cuidado. Devem ser franceses!
E o inglês retruca:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios e reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro se explica:
- Discordo totalmente de vocês! Olhem bem, eles não têm roupas pra 
vestir, não têm casa pra morar, só têm uma maçã pra comer e ainda dizem 
que estão no Paraíso! Só podem ser brasileiros...
***
Dois amigos se encontram depois de muitos anos:
- Caramba Mauricio! Como é que você vai rapaz? O que você fez da vida 
em todos esses anos?
- Ah! Vou indo Luiz. Eu casei, tive filhos, mas me separei e já foi feita a 
partilha dos bens.
- E as crianças?
- Bem, o Juiz decidiu que elas deveriam ficar com aquele que mais bens 
recebeu.
- Então elas ficaram com a mãe?
- Não, na verdade elas ficaram com o nosso advogado...
***
A avó pergunta pra neta:
- Netinha, como é mesmo o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer vovó...
***
Ao ver a filha saindo pra uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora mamãe! Ou uma coisa ou outra...

Mensagens

A felicidade vem do intimo, não depende de fatores externos ou de outras 
pessoas, nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente feri-
dos quando os nossos sentimentos, segurança e felicidade dependerem 
do comportamento e ações de outras pessoas. Nunca transfira seu poder 
pra ninguém. Tente não se apegar a coisas, porque no mundo aprendemos 
por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós sabemos que não 
podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.
***
Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela 
felicidade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera 
reconhecimento, serve sem cansaço, apaga-se para que os outros brilhem, 
silencia as aflições, ocultando as lágrimas, retribui com o bem, é sempre o 
mesmo em qualquer situação, vive para ser útil os semelhantes, agradece 
a cruz que leva sobre os ombros, fala esclarecendo e ouve compreenden-
do e procura ser justo. Quem ama, tal qual o bom samaritano anônimo da 
paródia do Mestre, levanta os caídos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, 
abraça-os fraternalmente e segue em adiante.

Pensamentos, provérbios e citações

O perdão não esquece o passado, nem modifica o futuro.
A repetição deixa suas marcas até em pedras.
Quem ama o tempo injúria a eternidade.
Humor não é estado de espírito, mas é uma visão do mundo.
Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.
Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há pessoas que nos dão pena e outras nos dão asas.
A realidade se forma em volta de compromissos.

NOTIFICAÇÃO PREGÃO 001/2019
Objeto: Registro de Preços para Aquisição e Instalação de Concertina nas 
Escolas da Rede Municipal de Ensino. A empresa FELIPE L. C. BRAGA 
– ME, foi declarada vencedora no certame no dia 29/01/2019 e apresen-
tou a Certidão de Regularidade de Tributos Federais vencida. Por se tratar 
de empresa enquadrada como ME/EPP foi concedido o prazo de 5 dias 
úteis para regularização do documento. Decorrido o prazo e a empresa não 
apresentou o documento. Com isso, será prorrogado o prazo para apresen-
tação da certidão por mais 5 dias úteis de acordo com o art. 42, §1 da Lei 
Complementar 123/06. A não-regularização da documentação, no prazo 
previsto implicará decadência do direito à contratação. Potim, 06 de Feve-
reiro de 2019. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

ERRATA PREGÃO 004/2019 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Potim torna pública que o aviso de abertura de licitação do 
Pregão 004/2019 veiculado nos meios oficiais no dia 02/02/2019, cujo ob-
jeto é a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Profissionais 
de Assessoria e Consultoria Técnica Administrativa nas Áreas de Licitações 
e Contratos, constou erroneamente o Pregão 027/2018, onde na verdade 
é Pregão 004/2019. A realização da sessão pública será mantida para o 
dia 18/02/2019 às 10h00min no Paço Municipal. Maiores informações na 
Prefeitura ou pelo telefone (12) 3112-9200.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº047/2018 – No dia 06 de Fevereiro de 2019, depois de cons-
tatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Po-
tim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 047/2018, referen-
te CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVI-ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC 
(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), LINHAS AVULSAS, DDR, 
LINK INTERNET – BANDA LARGA, IP INTERNET DEDICADO E TELEFO-
NIA MÓVEL à empresa TELEFONICA BRASIL S.A., com valor total de R$ 
385.691,04. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato de Prestação 
de Serviços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

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

Livro D-25, FLS. nº 38, Termo nº 6944
Faço saber que pretendem se casar HUDSON WESLEY DOS SANTOS SILVA e LUANA SOUZA DA CRUZ, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té-SP, nascido em 28 de novembro de 1994, de profissão ajudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Cinco, nº 296, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA, natural de Tremembé/
SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA CECILIA DOS SANTOS SILVA, natural de Taubaté/SP, residente 
e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Itabuna-BA, nascida em 14 de setembro de 1994, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Oito, nº 145, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOSÉ 
HELENO SANTOS DA CRUZ, de 45 anos, natural de Ilhéus/BA, nascido na data de 30 de abril de 1973 e de EDILEIDE DE 
JESUS SOUZA, de 41 anos, natural de Camacan/BA, nascida na data de 23 de abril de 1977, 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. 
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Agentes comunitários de saúde
de Caraguatatuba podem receber 

adicional de insalubridade.

Comunicado Tremembé

Vôlei Taubaté lança
aplicativo para ingressos

Sons do Bosque é
sucesso com

Fusion de La Musik

Procuradoria de Caraguatatuba avalia
positivamente as audiência públicas 
realizadas pela Secretaria de Saúde

A Lei Municipal 
2.450/2018 assegurou aos 
Agentes Comunitários de 
Saúde – ACS’s o direito 
ao adicional de insalubri-
dade, levando em con-
sideração o exercício de 
trabalho de forma habitu-
al e permanente em con-
dições insalubres acima 
dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo ór-
gão competente do Poder 
Executivo Federal. Para 
requerer o direito, o tra-
balhador pode solicitar o 
adicional no setor de Pro-
tocolo Geral localizado no 
Paço Municipal, no Cen-
tro. Após o requerimento 
formal do interessado, o 
pedido será encaminha-
do ao Departamento de 
Medicina e Segurança do 
Trabalho para análise com 
base nas Leis 11.350/2006 
(Federal), 13.342/2016, 
Lei 1.990/2011 (Munici-
pal/ cria o cargo de agen-
te comunitário de saúde), 

A partir desta quinta-feira 
(07/02) o Setor de Trân-

Os torcedores do EMS 
Taubaté Funvic agora po-
dem adquirir os seus in-
gressos para as partidas 
de vôlei em Taubaté pelo 
App “Vôlei Taubaté”. É só 
reservar o ticket, sem pre-
cisar ir à fila dos pontos de 
troca para garantir sua en-
trada nos jogos.
Confira o passo-a-passo 
para reservar o seu ingres-
so:
1. Baixe o aplicativo no 
seu smartphone (disponí-
vel nas plataformas An-
droid e IOS);
2. Entre no menu “Reser-
va de Ingresso”;
3. Digite o seu NOME, 
CPF, CIDADE e E-MAIL;

O Projeto Sons do Bosque 
apresentou, no domingo 
(3), a banda “Fusion de 
la Musik”, com um reper-
tório composto por jazz, 
funk, bossa nova, samba 
e outras sonoridades bra-
sileiras, animando a ma-
nhã com música boa junto 

As audiências públicas 
realizadas pela Prefeitu-
ra de Caraguatatuba para 
prestação de contas da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de foram avaliadas como 
positivas pelo Ministério 
Público Federal, por meio 
da Procuradoria da Repú-
blica no município.
Segundo a procuradora 
Walquiria Yamamura Pi-
coli, a Secretaria de Saúde 
demonstrou empenho no 
cumprimento da legisla-
ção vigente no sentido de 
não só apresentar as con-
tas por meio de audiências 
públicas como também na 
alimentação do Sistema 
de Apoio ao Relatório de 
Gestão (SargSUS). O Re-
latório de Gestão é o ins-
trumento utilizado para 

Decreto 80/2013 (regu-
lamenta o art. 103, da lei 
complementar nº 25/07 – 
Estatuto do Servidor, que 
dispõe sobre os adicionais 
de insalubridade e peri-
culosidade aos servidores 
públicos municipais de 
Caraguatatuba) e Anexo nº 
14 da NR 15 (Atividades e 
Operações Insalubres) do 
Ministério da Justiça (res-
ponsável pela fiscalização 
das normas trabalhistas e 
a concessão de carteiras 
sindicais desde janeiro de 
2019). Os técnicos de se-
gurança do trabalho vão 
até a local, onde o agente 
de saúde exerce as ativi-
dades inerentes ao cargo. 
Em seguida um relatório 
será elaborado para apre-
ciação do médico do tra-
balho.  A concessão do 
benefício levará em con-
sideração a análise de 
cada caso de acordo com 
a situação de exposição 
insalubre do requerente. 

sito da Prefeitura de Tre-
membé, voltará a atender 

4. Logo em seguida você 
receberá o seu ticket no 
e-mail cadastrado com um 
número de reserva (ve-
rifique se não foi para o 
SPAM);
5. No dia do jogo é só se 
dirigir até a entrada do Gi-
násio do Abaeté mostrar o 
seu ticket no próprio celu-
lar para os staffs que esta-
rão na portaria e deixar o 
seu quilo de alimento ou 
outra ação que estaremos 
fazendo para aquele.
6. Pronto! Agora é só en-
trar no Caldeirão e torcer 
muito para o nosso time.
É importante ressaltar que 
através dessa plataforma 
o CPF e e-mail cadastra-

à natureza. O evento tem 
sido grande sucesso de 
público em todas as suas 
edições, que são realiza-
das mensalmente, com 
entrada gratuita. As apre-
sentações são no coreto do 
Bosque.
A próxima edição do Sons 

que, anualmente, o gestor 
apresente os resultados al-
cançados com a execução 
da Programação Anual de 
Saúde, ajudando na orien-
tação e redirecionamentos 
que se fizerem necessários 
no Plano de Saúde. O Re-
latório deve conter: as di-
retrizes, objetivos e indica-
dores do Plano de Saúde; 
as metas da PAS previstas 
e executadas; a análise da 
execução orçamentária e 
as recomendações neces-
sárias, incluindo eventuais 
redirecionamentos do Pla-
no de Saúde.
Já o SargSUS é a ferra-
menta eletrônica que pos-
sibilita a integração das 
ações dos diversos setores 
das secretarias de saúde, 
quando da elaboração do 

Atualmente, a Prefeitura 
de Caraguatatuba possui 
140 agentes comunitários 
de saúde em seu quadro. 
Pelo Decreto 80/2013, o 
exercício em atividade em 
condições insalubres, em 
caráter habitual ou perma-
nente, garante ao servidor 
o recebimento de um adi-
cional correspondente a 
40%, 20% ou 10% sobre 
um salário mínimo nacio-
nal, com exceção do técni-
co de radiologia que será 
calculado sobre o salário 
base do cargo, segundo 
se classifiquem nos graus 
máximo, médio e mínimo.
O setor de Protocolo Ge-
ral da Prefeitura de Ca-
raguatatuba fica na Rua 
Luiz Passos Júnior, 50 
– Centro. O telefone é 
o (12) 3897-8100. Mais 
informações também po-
dem ser obtidas pelo (12) 
3897-8153. O horário de 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30.

na Garagem Municipal na 
Avenida Audrá, 506.

dos poderão reservar so-
mente uma vez por jogo e 
somente um ingresso por 
partida. Caso o torcedor 
não apresente o ticket no 
dia do jogo e não leve o 
mantimento, não poderá 
entrar no Ginásio do Aba-
eté.
No App o torcedor vai po-
der acessar também mais 
informações do Vôlei 
Taubaté, como as notícias, 
calendário de jogos, re-
sultados, conquistas, pon-
tos de troca de ingressos, 
acompanhar o total de ar-
recadações, informações 
sobre as aulas de vôlei 
espalhadas por Taubaté e 
muito mais.

do Bosque será no dia 3 de 
março e a atração será Lia 
de Oliveira e Banda Tupi-
niquim. O projeto cultural 
é uma realização da Gin-
gô Produções, com apoio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de 
Pinda.

Relatório de Gestão, in-
tegração das informações 
existentes em bases de da-
dos distintas, da indução 
do processo de articulação 
dos instrumentos de pla-
nejamento.
Para o Secretário de Saú-
de, Amauri Toledo, o pa-
recer favorável do Mi-
nistério Público é um 
indicativo de que o traba-
lho realizado pela Secreta-
ria de Saúde está no cami-
nho certo. “Desde o início, 
a orientação dada pelo 
Prefeito Aguilar Junior é 
de que tudo seja feito de 
forma correta e o mais 
transparente possível. E 
é isso que temos feito. O 
posicionamento da Procu-
radoria nos deixou muito 
satisfeitos”.


