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A GAzetA dos Municípios

Projeto Tabuada Sabugosa
envolve 2.363 alunos

da rede municipal em Taubaté

Prefeitura de Taubaté firma
convênio e empresta Maria Fumaça

Acelera Taubaté inicia obras 
de bacia de contenção
no Jardim Baronesa

Prefeitura de Caçapava oferece
serviço de Cadastramento Ambiental 

Rural para pequenos produtores

Idealizado pela Coordena-
ção do Programa de Ensi-
no Integral, da Secretaria 
de Educação de Taubaté, 
o projeto “Tabuada Sabu-
gosa” foi realizado entre 
os meses de abril e maio 
de 2019, com a participa-
ção de 2.363 alunos, pos-
sibilitando a oportunidade 
de conhecer e aprender a 
tabuada, utilizando-a para 
desenvolver suas habili-
dades cognitivas ligadas à 
matemática.
A “Tabuada Sabugosa” faz 
parte das atividades em 
sala de aula propostas pela 

A Prefeitura de Taubaté 
retoma até o final deste 
ano as operações da Ma-
ria Fumaça no Parque do 
Itaim.
Para isto, três servidores 
devem passar os próximos 
meses por um treinamento 
na condução da locomoti-
va junto aos profissionais 
da Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão (EFCJ).
Antes de entrar em opera-
ção, a locomotiva a vapor 
alemã da marca Linke Ho-
fmann, com ano de fabri-

A Prefeitura de Taubaté 
inicia este mês as obras da 
bacia de contenção contra 
enchentes do Jardim Ba-
ronesa. O contrato, que in-
tegra o programa Acelera 
Taubaté, foi publicado no 
último sábado no valor de 
R$ 7,15 milhões. O prazo 
para execução é de 12 me-
ses.
Este é o segundo megadis-
positivo para a redução de 
enchentes a ser construído 
em Taubaté. As obras da 
bacia de contenção do Três 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, está atendendo aos 
proprietários de terra com 
até quatro módulos fiscais 
(64 hectares de terra) que 
ainda não efetuaram o Ca-
dastramento Ambiental 
Rural (CAR). O serviço 
está sendo oferecido gra-
tuitamente, desde o início 
de junho, e funciona com 
agendamento prévio.
Os proprietários rurais 
que desejarem o atendi-
mento devem entrar em 
contato com a Secretaria 
pelo telefone 3652-9217, 
e comparecerem no dia 
agendado, de posse dos 
seguintes documentos: 
RG (original ou cópia); 
CPF (original ou cópia); 
comprovante de endereço 
(original ou cópia), núme-

Feira de Literatura Infantil 
de Taubaté, a FLIT 2019. 
O tema da feira deste ano 
é “Visconde de Sabugosa 
– da biblioteca da Dona 
Benta para a Flit 2019”. O 
fechamento deste trabalho 
culmina com a participa-
ção de mais de 800 alunos 
que serão levados para a 
avenida do Povo, local do 
evento, entre os dias 16 e 
22 de setembro.
Os objetivos do projeto da 
Tabuada foram: o estímu-
lo ao convívio, a populari-
zação da tabuada na esco-
la, o desenvolvimento da 

cação de 1927, passou por 
revisão na oficina da ferro-
via em Campos do Jordão 
e por testes na via férrea. 
O treinamento dos ma-
quinistas e o empréstimo 
da locomotiva foram de-
finidos em maio deste ano 
por meio de um convênio 
assinado entre a prefeitu-
ra e a EFCJ. Ao término 
do empréstimo, caberá à 
Secretaria de Transportes 
Metropolitanos do Estado 
de São Paulo o traslado do 
equipamento ao Parque do 

Marias já estão em fase 
final e devem ser conclu-
ídas até o início de agos-
to. A bacia do Três Ma-
rias é composta por dois 
reservatórios que somam 
29.868 m³, o que equivale 
ao volume de cerca de 10 
piscinas  olímpicas.
Já as bacias de contenção 
do Baronesa totalizam 43 
mil m³ de armazenamento 
em dois reservatórios, cor-
respondente ao volume de 
cerca de 15 piscinas olím-
picas.

ro de telefone para con-
tato; e-mail para contato; 
matrícula ou documento 
de posse da propriedade; 
carnê de IPTU ou cadastro 
do INCRA; mapa de de-
limitação da propriedade 
(caso não conheça os limi-
tes); procuração simples 
(caso o declarante não 
seja o proprietário ou caso 
o imóvel tenha mais de um 
proprietário).
O Cadastramento Am-
biental Rural é obrigató-
rio para todos os imóveis 
rurais, com a finalidade 
de integrar as informações 
ambientais das proprieda-
des e posses rurais, com-
pondo base de dados para 
controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e 
econômico e combate ao 
desmatamento. Os pro-
prietários que não fizerem 

atenção, memória e racio-
cínio lógico, entre outros.
Os alunos participaram de 
atividades como: bingo 
da multiplicação, pesca-
ria das continhas, ativida-
de coletiva de formação 
de resultados, boliche,         
dominó e jogo dos copi-
nhos. 
A competição aconteceu 
em duas fases: a seletiva e 
a classificatória com o in-
tuito de mobilizar as uni-
dades escolares para cele-
brar o aprendizado, sendo 
o aluno campeão homena-
geado.

Itaim.
A Maria Fumaça chegou 
ao Parque do Itaim em 
2004, na ocasião de inau-
guração das instalações. O 
passeio pelo parque dura 
entre 15 e 20 minutos. São 
transportados 140 pas-
sageiros distribuídos em 
dois vagões.
A prefeitura promoveu a 
recuperação dos trilhos 
após o alagamento de par-
te do circuito. A recupera-
ção contou com o desasso-
reamento do rio Itaim.

As bacias de contenção 
vão permitir o escoamen-
to das águas das chuvas 
de forma escalonada para 
evitar a ocorrência de ala-
gamentos.
O programa Acelera 
Taubaté, que prevê a me-
lhoria das condições de 
acesso ao transporte pú-
blico e ao fluxo do tráfego 
urbano, por meio de in-
fraestrutura viária, mobi-
lidade urbana, segurança 
pública e conservação de 
áreas verdes.

o cadastramento podem 
ter dificuldades em conse-
guir financiamentos diver-
sos, além de não poderem 
regularizar documenta-
ções em cartórios.
O CAR está no âmbito 
do Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio 
Ambiente – SINIMA, re-
gistro público eletrônico 
nacional. 
Para efetuar o cadastro é 
necessário criar e-mail, 
fazer um login no sistema 
e responder as perguntas 
com a apresentação da 
documentação solicitada 
(http://www.car.gov.br). 
Atualmente, o maior nú-
mero de casos atendidos 
pela Secretaria de Plane-
jamento e Meio Ambiente 
é de pessoas que precisam 
fazer correções no cadas-
tro realizado.
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Miscelânea
Curiosidades

Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos boli-
nhos? Ou legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? 
Um dos procedimentos que evita o desperdício de alimentos é bastante 
conhecido das donas de casa: a transformação. Carne moída pode ser bem 
saborosa, muito bem preparada não restará uma porção para o dia seguin-
te, a probabilidade de rejeição é bem menor. A mágica culinária entra em 
cena e se encarrega de resolver o problema, O produto pode entrar na 
composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar três 
colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito água e sal. O legume 
pode ser uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, da qual 
se retira o miolo que também pode ser misturado ao recheio. Depois de 
encher o vegetal, vai todo ao forno por vinte minutos, para gratinar.       
*** 
Tempo de duração da digestão, em média, de alguns alimentos

Sorvete de frutas... 5 minutos
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média com pão e manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Porção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas
***
O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo 
com que apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de 
som e cor. Com novo surto, produz uma nova imagem e assim por diante 
durante 10 a 30 minutos de duração, em média de um sonho. Tentando 
encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa estranhas imagens em 
uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do estado emocional da 
pessoa que está sonhando.

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me trou-
xe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa por-
que ele não sabe ler.

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Co-
nheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se con-
ta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de 
enxergar o que é único e individual.
***
A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a 
viver com harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios pa-
péis e que há apenas um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um 
de nós. Ao atuarmos da melhor maneira possível em nossas atribuições, 
ao mesmo tempo sentindo bons votos e cooperando com o progresso de 
outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No entanto, se um ator 
se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da vida, bem 
como os outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

Nenhuma certeza é pior do que a dúvida ameaçadora.
Amigo certo é aquele que sempre aparece nas horas incertas.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Uma criança que lê será um adulto que pensa.
Ler bons livros deixa nosso dia bem melhor.
Não existe o bem ou o mal, é o pensamento que nos faz assim.
Peça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
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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.
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
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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.

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

Livro D-25, FLS. nº 80, Termo nº 7028
Faço saber que pretendem se casar PAULO RICARDO SAAD DA SILVA e CAMILA SILVA DOS SANTOS, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Pau-
lo-SP, nascido em 26 de junho de 1997, de profissão verdureiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua no-
venta e dois, nº 26, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOEL DE ALMEIDA SILVA e de TATIANA 
APARECIDA DA SILVA, de 39 anos, nascida na data de 17 de fevereiro de 1980. Ela é natural de Palmeira dos Índios-AL, 
nascida em 23 de janeiro de 1997, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, falecido e de FRANCISCA MARIA DA SILVA. 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.

“A imagem da fé” é destaque 
do 3º Festival Nacional de 

MPB “Celly Campello”

A canção “A imagem da 
fé”, de Danilo Henrique 
Santos e Matheus Rodri-
gues, foi o destaque do 
3º Festival Nacional de 
MPB “Celly Campello”, 
realizado nos dias 12, 13 
e 14 de julho na Concha 
Acústica da Praça Monse-
nhor Silva Barros. A com-
posição, representante 
da cidade de Três Pontas 
– MG, além do primeiro 
lugar, venceu as catego-
rias melhor letra e melhor 
intérprete na grande final 
de domingo em que 10 
músicos se apresentaram. 
O segundo lugar ficou 

com “A função”, música 
de Valmir Ribeiro de Car-
valho, de Contagem –MG. 
O terceiro ficou com “Não 
vá perder”, composição 
dos taubateanos Diego 
Luz das Neves e Gustavo 
Lindholm Barbosa Lessa, 
que também foi  escolhida 
melhor música por acla-
mação popular. O Festival 
Nacional de MPB “Celly 
Campello” teve início em 
2017 e já se consolidou 
no calendário de Taubaté 
como um evento atraen-
te para todo o tipo de pú-
blico. O objetivo, desde 
a criação do Festival, é 

incentivar a criação mu-
sical, valorizar a MPB, 
estimular novos talentos, 
contemplar os amantes da 
música, promover o inter-
câmbio cultural entre di-
ferentes regiões do Brasil, 
além de oferecer ao públi-
co de Taubaté e região um 
evento de alto nível e qua-
lidade musical. Nesse ano, 
o 3º Festival Nacional de 
MPB de Taubaté “Celly 
Campello” recebeu 132 
inscrições de todas as par-
tes do país. E se apresenta-
ram no festival 20 canções 
pré selecionadas pela co-
missão organizadora.

Aviso de Alteração de Data de Abertura - A Prefeitura Municipal de 
Potim torna pública a alteração da data de abertura do Pregão Nº 
034/2019 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Material Elétrico, tendo em vista autorização da Sra. Pre-
feita Municipal pelo grande volume de trabalhos acumulados no setor. 
Ficando designado nova data para sessão de abertura do Pregão 
para o dia 25/07/2019 às 09h00min. Potim, 16 de julho de 2019 – An-
dré L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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São José dos Campos
recebe este sábado

Clóvis de Barros Filho 

O jornalista e palestrante 
Clóvis de Barros Filho, 
doutor e livre-docente 
pela Escola de Comuni-
cações e Artes da USP, 
encabeça a lista dos pa-
lestrantes do SemeAres 
2019, que acontece neste 
sábado, 20, às 13h30, no 
Teatro Univap, em São 
José dos Campos (SP). 
O evento, promovido pelo 
Instituto Semear, está em 
sua nona edição e escolheu 
este ano o tema “Injustiça 
Invisível: Como equili-
brar a balança da justiça 
social?”, para fomentar 
o debate, conscientizar e 
mobilizar a sociedade.  
O SemeAres é gratuito e 
aberto ao público. As ins-
crições seguem até quin-
ta-feira, 18, com vagas 
limitadas, pelo site do ins-
tituto: www.isemear.org.
br. Além do ingresso gra-
tuito, o participante pode 
fazer contribuições volun-
tárias nos valores de R$ 
15,00 ou R$ 40,00. 
Para debater o tema in-
justiça invisível, o evento 
também já tem confirma-
da a presença da publici-
tária e comunicadora Ju-
liana Wallauer, uma das 
sócias do B9 Company. 
Com Cris Bartis, ela criou 
o podcast “Mamilos”, um 
dos mais ouvidos do Bra-
sil, que há 4 anos debate 
temas polêmicos com em-
patia e respeito.  Precon-
ceito e desigualdade so-
cial estão também entre os 

temas que pautarão as pa-
lestras do SemeAres 2019. 
Injustiça ocorre, entre ou-
tras situações, quando dois 
indivíduos semelhantes e 
em iguais condições rece-
bem tratamento desigual. 
Já a justiça considera, nas 
pessoas, as virtudes ou 
os méritos. A justiça trata 
os seres humanos como 
iguais; trata as pessoas de 
acordo com suas necessi-
dades e capacidades. 
Ao todo, o SemeAres 
2019 terá sete palestras no 
formato TEDx, da Funda-
ção TED - do inglês Te-
chnology, Entertainment, 
Design. O evento TED é 
internacionalmente co-
nhecido por suas confe-
rências na Europa, Ásia 
e Estados Unidos desti-
nadas à disseminação de 
ideias, em apresentações 
de no máximo 20 minutos 
e seus vídeos amplamente 
divulgados na Internet.  
A cada ano, o Instituto Se-
mear traz à cidade perso-
nalidades que estão trans-
formando o mundo com 
ideias brilhantes, para que 
toda a população da região 
possa se inspirar, fazer 
contatos e implementar 
ações que mudem posi-
tivamente a realidade ao 
seu redor. 
Sobre o Instituto Semear 
Fundado em 2010, o Insti-
tuto Semear é uma organi-
zação sem fins lucrativos 
que atua em São José dos 
Campos e na Capital Pau-

lista apoiando jovens uni-
versitários em situação de 
vulnerabilidade social.  
O Instituto oferece bolsas 
de estudo, mentoria, ne-
tworking e treinamentos, a 
fim de valorizar o grande 
potencial desses jovens e 
alavancar oportunidades, 
por meio do incentivo à 
educação, tornando-os 
líderes multiplicadores 
comprometidos em trans-
formar o Brasil em um 
país mais justo. 
Em 9 anos de operação, 
o Instituto Semear conta 
com uma rede de mais de 
100 apoiadores históricos, 
que já permitiram atender 
388 jovens em nove esta-
dos do Brasil. 
Serviço: 
Semeares: 9ª Edição 
Sábado, 20 de julho de 
2019, das 13:30h às 
18:30h 
Teatro Univap - Praça 
Candido Dias Castejon, 
116 Centro - São José dos 
Campos (SP) 
Inscrições abertas no site:  
www.isemear.org.br 
Preços: consulte nosso site 
e escolha a faixa de preço 
do seu ingresso 
BRZ Content  - Assessoria 
de Imprensa 
Mirela Rodrigues (12) 
98886-0098 e imprensa@
brzcontent.com.br 
Viviane Pedrosa (12) 
981906151 e viviane.pe-
drosa@isemear.org.br 
André Mathias: (12) 9781-
0847  

Ciapi promove encontro
de gerações na “Semana

do Vovô e da Vovó”

Com o objetivo de apro-
ximar avós e netos e pro-
mover as relações entre 
gerações, o Centro Inte-
grado de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (Ciapi) realiza de 15 a 
19 de julho a “Semana do 
Vovô e da Vovó”.
Durante o dia inteiro, o 
Ciapi ofertará diversas ati-
vidades para que as crian-
ças participem junto com 
os avós e conheçam mais 

um pouco da história, épo-
ca e costumes que vive-
ram.
Brincadeiras na piscina, 
oficina de artes, culinária e 
informática, danças rítmi-
cas, gincanas e atividades 
de brinquedos da vovó fa-
zem parte da programação 
da semana.
O diretor do Ciapi, Fa-
biano Vieira, explica que 
a ideia surgiu pelo fato 
de serem férias escolares 

“Queremos que nossos 
idosos estejam mais pró-
ximos da família e que as 
crianças conheçam outros 
tipos de atividades e brin-
cadeiras”, contou.
Quem quiser participar é 
só entrar em contato com 
o Ciapi, no telefone (12) 
3886-3131.
Serviço: Ciapi – Avenida 
Jorge Burihan, 30 – Jar-
dim Jaqueira (próximo à 
Rodoviária)
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Caraguatatuba promove
palestras preventivas

contra Câncer de Mama e 
Câncer de Colo de Útero

Nova rede de
drenagem é instalada 
no bairro Massaguaçu 

em Caraguatatuba

O Centro de Referência 
da Saúde da Mulher (Pró-
-Mulher) de Caraguata-
tuba promove nesta ter-
ça-feira (16/07), às 14h, 
palestras voltadas à pre-
venção de câncer de mama 
e câncer de colo de útero, 
no local, em parceria com 
o Centro Integrado de 
Atendimento à Mulher de 
Caraguatatuba (CIAM). 
Durante as palestras,                                 
mulheres que desejarem 
consultas com ginecolo-
gistas e agendamentos de 
mamografia irão passar 
por triagem para agenda-
mento. 
A previsão é de que casos 
mais graves tenham aten-
dimento no mesmo dia. 
O evento também conta-
rá com aulas de Tai Chi 
Chuan, ministradas pelo 
professor Benedito Fer-
nandes do Projeto Eco de 
Caraguatatuba. Centro de 
Referência da Saúde da 

Uma nova rede de esco-
amento de águas pluviais 
de aproximadamente 15 
metros de comprimento 
está sendo instalada nes-
ta segunda-feira (15/07), 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, na Rua Antônio 
de Lucas, no bairro Mas-
saguaçu, localizado na re-
gião Norte da cidade.
A nova rede, instalada pela 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (Sesep), é composta 
por tubos de 0.40m de di-
âmetro. 
Também serão    confec-
cionadas duas bocas de 

Mulher (Pró-Mulher)
A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Saúde, promove à 
população dentro do Pró-
-Mulher atendimento em 
ginecologia; consultas de 
pré-natal de risco; diag-
nóstico por imagem; ma-
mografia, desintometria, 
ultrassonografia e psico-
logia.
Além disso, o local conta 
com grupos para inserção 
de diu toda quinta-feira 
e todas às sextas-feiras 
ocorrem grupos de plane-
jamento familiar.  O Pró-
-Mulher também fornece 
atendimento em assistên-
cia social; além dos tra-
balhos do Centro de Aten-
dimento Materno Infantil 
(Ceami) e Banco de Leite.
Serviço:
Avenida Artur Costa Fi-
lho, n. 2138 (Próximo ao 
Camaroeiro)
Telefone: 3897-3500

lobo para inspeção, com 
objetivo de facilitar futu-
ros serviços de  manuten-
ção.
A Sesep está trabalhando 
com uma equipe de cinco 
funcionários, que utilizam 
uma retroescavadeira e 
um caminhão para o trans-
porte dos materiais.
A previsão é de que o ser-
viço que começou na se-
gunda-feira será finalizado 
apenas na terça-feira, pois 
é necessário fazer o aterro 
e reassentar os bloquetes 
da via após a instalação da 
rede de drenagem.


