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Ônibus iluminado circula 
pelas ruas de Taubaté

19 de dezembro, último dia 
da biometria em Tremembé

Fussta e Escola do
Trabalho do Centro

realizam feira de artesanato

CAS reforça orientações aos
sábados contra o Aedes aegypti

Com a proximidade do 
Natal, a ABC Transportes, 
responsável pelo trans-
porte público de Taubaté, 
coloca para circular um 
ônibus todo enfeitado com 
lâmpadas coloridas.

O Cartório Eleitoral abre 
de segunda à sexta-feira 
das 8h às 17h30. Neste fi-
nal de semana (14 e 15 de 
dezembro) estará de plan-

Alunas do Fun-
do                    Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(Fussta) e da          Esco-
la do Trabalho do Centro 
realizam na              pró-
xima sexta-feira e sábado, 

A 12 dias para o início 
do verão, a Prefeitura de 
Taubaté reforçou as orien-
tações à população aos 
sábados para a eliminação 
dos criadouros do mos-
quito Aedes aegypti, res-
ponsável pela transmissão 
da dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela.
Bairros da área 5 já rece-
beram a visita dos agentes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS). A 
prioridade agora são os 
bairros da área 10. Estas 
duas áreas foram as que ti-
veram os maiores registros 
de criadouros, de acordo 
com a Análise de Densi-

O veículo especial come-
ça a percorrer as ruas do 
município para marcar o 
lançamento do “Natal dos 
Sonhos” na praça Dom 
Epaminondas. 
Este ônibus circu-

tão das 8h às 13h30.
DOCUMENTOS: Tra-
ga documento com foto, 
comprovante de endereço 
e o título de eleitor.

dias 13 (das 13h às 20h) e 
14 de dezembro (das 9h às 
20h), uma feira de artesa-
nato no Makro Atacadista, 
localizado na avenida dos 
Imigrantes, 111, distrito 
de Quiririm.

dade Larvária (ADL) de 
primavera, realizada em 
outubro.
A previsão é de que uma 
equipe do CAS visite a 
região do São Gonçalo no 
próximo sábado, dia 14 de 
dezembro.
O apoio e a conscienti-
zação dos moradores são 
fundamentais para evitar 
a proliferação de casos. 
Entre janeiro e o dia 10 de 
dezembro, foram registra-
dos em Taubaté 223 casos 
de dengue, dos quais 187 
autóctones (contraídos no 
próprio município) e 36 
importados. No mesmo 
período do ano passado 

lará por 14 linhas                                                
diferentes até o dia 24 de 
dezembro. 
O motorista e o cobrador 
também estarão caracteri-
zados com roupas natali-
nas.

Quinta-feira dia 19/12 é o 
último dia. Não deixe para 
a última hora pois pode 
acarretar congestionamen-
to do sistema.

Serão expostas pe-
ças           elaboradas pe-
las alunas, confecciona-
das                           com 
diversos tipos de materiais 
: feltro, cartonagem, deco-
pagem, entre outros.

foram registrados 57 ca-
sos, sendo 47 autóctones e 
10 importados.
A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté também 
confirma o primeiro caso 
de chikungunya registrado 
no município este ano. É 
um caso autóctone, o pa-
ciente passa bem e segue 
em monitoramento. No 
mesmo período do ano 
passado tinham sido regis-
trados 9 casos de chikun-
gunya em Taubaté, entre 
os quais 4 positivos autóc-
tones e 5 positivos impor-
tados.
Não há registro de casos 
de zika e febre amarela.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.

Troca de ingressos para 
EMS Taubaté Funvic x

Fiat/Minas começa hoje

Os ingressos para a partida 
entre EMS Taubaté Fun-
vic e Fiat/minas começam 
a ser trocados hoje.
A partida, válida pela 
8ª rodada da Superliga 
2019/2020, acontece sex-
ta-feira, 13 de dezembro, 
às 21h30, no ginásio do 
Abaeté.
Estarão disponíveis 1.100 
ingressos, que podem ser 
trocados na Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté, Clínica Sorri-
dents, Taubaté Shopping, 
Via Auto Shopping ou 
reserva pelo App do Vô-
lei Taubaté. Cada pessoa 
poderá trocar, no máxi-
mo, dois ingressos e de-
verá apresentar o CPF ou 
RG no momento da troca. 
Crianças de até 4 anos não 
precisam de ingresso.
Cada ingresso será trocado 
por um quilo de alimento 
não perecível (exceto sal e 
açúcar). Em caso de dois 
ingressos, o torcedor de-
verá levar 2 (dois) quilos 
de alimento. Pelo aplicati-
vo do time, cada torcedor 
poderá reservar somente 
um ingresso e deverá levar 
no dia do jogo a doação.
O portão de acesso ao pú-

blico será aberto uma hora 
antes do início da partida. 
Não é permitida a entrada 
de instrumentos musicais 
(somente com autoriza-
ção prévia da Polícia Mi-
litar), capacetes, copinho 
de água fechado, guarda-
-chuvas e bebidas, alcoóli-
cas ou não, em garrafa ou 
latinha.
A organização recomenda 
que os torcedores não dei-
xem para trocar os ingres-
sos na última hora, já que 
a expectativa é que o giná-
sio do Abaeté fique lotado 
para a partida.
Pontos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 18h – In-
gressos disponíveis: 200
– Sorridents (Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
49, Centro). Horário: das 
8h30 às 18h – Ingressos 
disponíveis: 100
– Taubaté Shopping (Av. 
Charles Schnneider, 1700 
– Vila Costa). Horário: 
12h às 20h – Ingressos 
disponíveis: 300
– Via Auto Shopping (Av. 
Dom Pedro I, 7231 – Esto-
ril) Horário: 10h às 19h – 
Ingressos disponíveis: 200

– App “Vôlei Taubaté” – 
Ingressos disponíveis: 300 
(levar o ticket de reserva e 
mais um brinquedo.)
Cota preferencial:
Para todos os jogos da 
temporada 19/20, serão 
reservados 10% dos in-
gressos colocados para a 
troca para atender as pes-
soas de grupos especiais, 
ou seja, pessoas com de-
ficiência (PCD), idosos 
com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, gestantes 
e pessoas acompanhadas 
por crianças de colo (Lei 
nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000). 
Os mesmos deverão apre-
sentar, no momento da 
troca, documentos com-
probatórios de sua neces-
sidade de atendimento 
prioritário.
Caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessida-
de, caberá a organização 
decidir se pode ou não re-
alizar a troca. Além do do-
cumento comprobatório, 
o torcedor de necessidade 
especial também deverá 
apresentar o seu CPF e as 
doações correspondentes 
a quantidade de ingressos.
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Handebol Taubaté/Unitau 
vai em busca do quarto
título na Liga Nacional

CRAS Centro realiza confraternização 
com os usuários dos

programas sociais em Pinda

ESF São João do Macuco 
passa por reforma

Pinda participa da grande 
final estadual dos jogos 

regionais do idoso (JORI)

A partir de hoje, o Giná-
sio Poliesportivo Henri-
que Villaboim, no E.C. 
Pinheiros, será palco do 
Final Four 2019 da Liga 
Handebol Brasil (LHB).
Estão classificados para a 
fase final os clubes E.C. 
Pinheiros (1º colocado na 
primeira fase), Taubaté/
UNITAU (2º colocado 
na primeira fase), Corin-
thians/Guarulhos (3º co-
locado na primeira fase) 
e CAIC/ GHC/ UNINAS-
SAU-PI (4º colocado na 
primeira fase).
A primeira partida aconte-
ce em sistema de mata-ma-
ta, onde a equipe taubate-
ana enfrentará a equipe do 

A Secretaria de Assistência 
Social, por meio do Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social – CRAS Centro,                                           
realizou nos dias 02 
e 03 de dezembro de 
2019 a confraterniza-
ção com os usuários qu
e                                parti-
cipam dos Programas So-
ciais: Ação Jovem, Renda 
Mínima, Renda Cidadã e 
PEAD.

A Secretaria de Saúde 
de Taubaté inicia esta                    
semana a reforma da uni-
dade de Estratégia de Saú-
de da   Família (ESF) do 
São João do Macuco (Sete 
Voltas).
Os serviços devem durar 
cerca de 60 dias e envol-

O último domingo (08) 
deu início à Final Estadu-
al da 23ª edição dos Jogos 
Regionais do Idoso (JORI) 
– 2019, no Complexo 
Educacional, Cultural e 
Esportivo Dr. Nicolino de 
Luca (CECE Bolão), em 
Jundiaí, que acontece até 
hoje. 
A equipe da melhor idade 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer de Pindamonhan-
gaba (Semelp) participou 
da abertura que contou 
com a presença do Gover-
nador João Dória.
Na competição, Pinda está 
sendo representada por 14 
atletas nas modalidades de 

Corinthians/Guarulhos às 
17h com transmissão do 
canal Sportv.
A final e a disputa de 3º e 
4º colocado serão realiza-
das em dois jogos, sendo o 
primeiro no sábado, dia 14 
de dezembro, e o segundo 
jogo no domingo, dia 15 
de dezembro.
A equipe de Taubaté vem 
de um ano vitorioso com 
as conquistas do Sul-Cen-
tro e do Campeonato Pau-
lista e busca seu quarto 
título na competição na-
cional.
Confira a tabela completa 
do Final Four 2019:
Quinta-feira, 12 de De-
zembro

Estes usuários são acom-
panhados de forma conti-
nuada pelo CRAS através 
de ações Socioeducativas 
ao longo do ano, e as reu-
niões de Confraternização 
encerraram as atividades 
com os grupos no ano de 
2019.
Foi realizada uma dinâmi-
ca de grupo com o objeti-
vo de integrar os usuários 
e proporcionar momento 

vem pintura, alvenaria, 
troca de piso, reformas 
nas instalações elétrica e 
hidráulica.
Durante o período de 
obras, consultas médicas, 
procedimentos odonto-
lógicos e atendimentos 
acontecem na unidade de 

atletismo, coreografia, na-
tação e dança de salão. No 
atletismo, a atleta Maria 
America Martins Lopes, 
de Pindamonhangaba, 
conquistou o 7° lugar nos 
600 metros rasos Cate-
goria F – Feminino (85 a 
89 anos). Já na prova dos 
1.000 metros rasos Cate-
goria D – Masculino (75 
a 79 anos), o atleta Aristeu 
Domingues levou o 4° lu-
gar. 
O grupo de Coreografia da 
Semelp participou pela 1° 
vez da Final Estadual do 
JORI e conquistou o 8° 
lugar na competição. Na 
modalidade de Natação 

Semifinal 1 – 17h – Tauba-
té/UNITAU vs Corin-
thians/Guarulhos
Semifinal 2 – 19h – E. C. 
Pinheiros vs CAIC/ GHC/ 
UNINASSAU – PI
Sábado, 14 de Dezembro
Disputa 3º/4º – 18h – Per-
dedor Semifinal 1 vs Per-
dedor Semifinal 2
Final – 20h – Vencedor 
Semifinal 1 vs Vencedor 
Semifinal 2
Domingo, 15 de Dezem-
bro
Disputa 3º/4º – 15h30 – 
Perdedor Semifinal 2 vs 
Perdedor Semifinal 1
Final – 18h – Vencedor 
Semifinal 2 vs Vencedor 
Semifinal 1

de reflexão e após, foi ser-
vido um lanche.
O Centro de Referência de 
Assistência Social é uma 
unidade de proteção social 
básica do SUAS (Sistema 
Único de Assistência So-
cial), que tem por objetivo 
atender usuários e seus fa-
miliares por meio de ações 
preventivas, a fim de for-
talecer e garantir o acesso 
aos direitos sociais.

ESF do Monjolinho, loca-
lizada à estrada Jose Luis 
Cembraneli, nº12.580. A 
ESF Macuco é um subnú-
cleo do Monjolinho.
As visitas dos agentes co-
munitários de saúde aos 
moradores continuam sem 
alterações.

realizada na Piscina do 
SESI, de Jundiaí, o atle-
ta José Carlos Lemes na 
Prova dos 50 metros nado 
livre categoria B (65 a 69 
anos), conquistou a 7° co-
locação com o tempo de 
0’34″36. 
“Estes resultados mostram 
que estamos trabalhando 
no caminho certo, a fase 
estadual conta com parti-
cipação de campeões Sul 
Americano e Brasileiro 
que representam seus mu-
nicípios não só no JORI, 
mas em outras competi-
ções”, disse a gestora do 
Departamento de Lazer, 
Marilda Oliveira Barros.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº058/2019 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
DE INFORMÁTICA – A Prefeitura Municipal de Potim informa a DES-
CLASSIFICAÇÃO da Proposta Comercial das empresas ROGERIO 
VIEIRA INSUMOS ME e ALLAN RODRIGUES SILVA EPP devido à 
não apresentação de catálogo descritivo dos itens ofertados, confor-
me Anexo III do Edital; e dos itens 02, 07 e 12 ofertados pela empresa 
VIA NOVITA LTDA ME pelo não atendimento aos requisitos mínimos 
solicitados no Termo de Referência, conforme relatório de Setor Téc-
nico da Prefeitura. CONVOCA-SE as empresas habilitadas que fica-
ram em segundo lugar nos itens, para negociação dos mesmos em 
17/12/2019 às 09h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.
br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 11 de dezembro de 
2019. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.
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Alunos do Zito participam de 
Festival de Natação em Pinda

NAI promove evento especial 
para alunos e familiares

Mais de 700 pessoas participam 
de feira literária na Escola
Zélia de Souza Madureira

Prefeitura realiza primeira
edição do Campeonato

Caçapavense de Bicicross dia 15Na manhã de sábado (7), 
foi realizado no Centro 
Esportivo José Ely de Mi-
randa “Zito”, o festival de 
Natação Infantil dos alu-
nos dos professores Adria-
no, Cinthya, Robson, Wil-
son e Douglas, no qual os 
alunos apresentaram sua 

Cerca de 300 pessoas, 
entre alunos e familiares, 
participaram na última 
sexta-feira (6) de confra-
ternização realizada pelo 
NAI (Núcleo de Apoio à 
Inclusão), da Secretaria de 
Educação. A festa teve por 
objetivo promover a inte-
ração entre os atendidos, 
nos dois turnos, e suas fa-
mílias.
Para celebrar o encontro, 
a equipe de profissionais 
do NAI preparou um dia 
inteiro de atividades na 
Escola Ruy Barbosa, com 
direito à presença do Pa-
pai Noel e distribuição de 
presentes, doces, lanches, 
pipoca e algodão doce. O 
evento contou com apoio 
da Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer, do Fun-
do Social de Solidarie-
dade, e ainda com apoio 
de um pai de aluna, que 
forneceu brinquedos, al-
godão doce e pipoca. O 

Mais de 700 pessoas parti-
ciparam no último sábado, 
dia 7, da segunda edição 
da Flitzem (Feira Literária 
da Zélia Madureira), reali-
zada pela Escola Zélia de 
Souza Madureira. O even-
to contou com feira de li-
vros, lançamentos de tex-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
realiza no domingo, dia 
15, a partir das 8h, a pri-
meira edição do Campeo-
nato Caçapavense de Bici-
cross, evento organizado 
em parceria com o Clube 
de Ciclismo de Caçapava.
O evento ocorrerá na Pista 
de Bicicross de Caçapa-
va. A competição aceita a 

evolução durante às aulas 
nesse ano.
“Agradecemos a todos 
os alunos participantes e 
familiares presentes no 
evento. O apoio dos pais e 
responsáveis é fundamen-
tal durante essa fase, para 
que assim sejam prepara-

Fundo Social também co-
laborou com doação de 
brinquedos.
Outra atração da festa 
foram as atividades re-
creativas com monitores, 
incluindo brinquedos in-
fláveis gigantes, pintura de 
rosto e cama elástica. Os 
alunos com deficiências 
contaram com o auxílio, 
nas atividades, de monito-
res e das próprias profes-
soras, além da equipe de 
especialistas do NAI.
Para a dona de casa Ro-
sângela Marques, mãe de 
Ruan Lucas, 16 anos, o 
evento representou uma 
boa oportunidade para os 
alunos interagirem e as 
famílias compartilharem 
experiências. “O NAI tem 
contribuído muito para o 
desenvolvimento dele. O 
evento é muito importante 
para reunir as famílias e os 
alunos”, disse ela.
Daiane dos Santos Bertti, 

tos escritos pelos alunos e 
bate-papo com a escritora 
Laura Campos Zanoni.
A festa reuniu alunos, fa-
miliares e comunidade es-
colar. 
O objetivo da ação é de 
despertar o gosto pela 
leitura e escrita entre as 

participação de atletas nas 
categorias masculino e fe-
minino, a partir de 6 anos 
de idade. As inscrições 
para a competição devem 
ser feitas até 18h de sá-
bado, dia 14, exclusiva-
mente pelo e-mail: inscri-
coesbicicrosscpv@gmail.
com Os atletas precisam 
enviar nome completo, 
data de nascimento, clube 
ou cidade pela qual com-

dos para o futuro. Agrade-
ço ao secretário de Espor-
tes, professor Macedo, aos 
gestores, aos professores, 
funcionários, que não me-
diram esforços para que 
tudo acontecesse”, afirma 
a gestora de Esportes, pro-
fessora Cinthya.

mãe da Ana Laura, 9 anos, 
também ressaltou a im-
portância do evento para 
promover o encontro entre 
todos os atendidos. “Fe-
char o ano com o evento 
é bom para eles, que têm 
a oportunidade de brincar 
juntos”, disse.
O NAI atende crianças 
matriculadas na rede mu-
nicipal de ensino com de-
ficiências, dificuldades de 
aprendizagem acentuada e 
autismo. 
Cerca de 200 alunos são 
atendidos por ano, no con-
traturno escolar, segundo 
Silvana Corrêa, coordena-
dora de Educação Inclusi-
va da Secretaria de Educa-
ção.
A equipe de profissionais 
do NAI conta com uma te-
rapeuta ocupacional, uma 
fonoaudióloga, uma assis-
tente social, quatro psico-
pedagogas, duas psicólo-
gas e uma coordenadora.

crianças e promover a in-
teração entre família e alu-
nos.
A escola Zélia de Souza 
Madureira atende 500 alu-
nos do 1º ao 5º ano. Está 
localizada na rua Sargento 
Andirás Nogueira, 67, Jar-
dim São José.

petem, além de categoria e 
número da placa. As equi-
pes com maior número de 
participantes receberão 
troféus.
Campeonato Caçapaven-
se de Bicicross – Domin-
go, dia 15, a partir das 8h, 
na Pista de Ciclismo de 
Caçapava. Informações: 
Secretaria de Cultura, Es-
portes e Lazer. Tel. (12) 
3652-9222.


