
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 18 DE JANEIRO DE 2019 EDIÇÃO 2397  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios
página 4 A GAzetA dos Municípios 18 de janeiro de 2019

Secretaria de Educação 
convoca para

Emei Fazendinha

Comum-unidade em ação 
retoma atividades

ONG faz campanha
de arrecadação de ração 

para gatos do CCZ
Projeto de capoeira
“Angola para todos”

abre inscrições

Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza 

ação contra a Dengue
Atendimento para
o CadÚnico deve

ser agendado previamente

Guarda Civil Metropolitana 
em Pindamonhangaba

terá nova Agente Canina

Monja Coen participa de 
evento gratuito em Taubaté

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté convoca 
pais ou responsáveis por 
crianças que estão na lista 
de espera da nova unida-
de de Educação Infantil, a 
Emei Professor Benedito 
Oswaldo Salgado (Emei 
Fazendinha), para efetuar 
a matrícula na Secretaria 
de Educação. A convo-
cação acontece entre esta 
terça-feira, dia 15 de ja-
neiro, até o dia 31 de ja-
neiro. As aulas têm início 
em fevereiro de 2019.
Inicialmente, foram cha-
madas 138 crianças, para 
os níveis Berçário I, Ma-
ternal I, Maternal II e 1ª 
Etapa (antigo Jardim). 
Nessa convocação, foram 
considerados os inscri-

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 21 de janeiro, o 
programa esportivo-social 
Comum-unidade em Ação 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté retoma 
suas atividades.
O Comum-Unidade em 
Ação conta com 11 pro-
jetos, englobando modali-
dades de dança, ginástica, 
natação, caminhada/cor-
rida, esportes com bola, 

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove neste 
mês uma campanha de 
doação de ração para fi-
lhotes de gatos abrigados 
pelo Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ).
Foram definidos três pos-
tos de arrecadação: na Poli 
Pet (avenida Itália, 1.570), 
Vale Service (rua Juca Es-
teves 440) e Pronto Vida 
Pet (rua Marechal Arthur 
Costa e Silva, 1.790). A 
Chico Pata também fir-
mou uma parceria com a 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté ofere-
ce 174 vagas de capoeira, 
para todas as idades, no 
projeto “Angola para to-
dos”.
As inscrições foram aber-
tas esta semana e seguem 
até o preenchimento das 
vagas. 
Sua efetivação deve ser 
realizada, pessoalmente, 
com o professor              Mar-
celo Garcia, às segundas-
feiras das 8h às 12h e das 
14h às 17h ou às quintas-
feiras, das 19h às 22h, no 
Centro Cultural Toninho 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, realiza nesta sema-
na, ações de prevenção ao 
mosquito Aedes aegypti. 
Os agentes de controle de 
vetores estão fazendo visi-
ta casa a casa, para a pri-
meira Avaliação de Den-
sidade Larvária – ADL do 
ano de 2019 e alertar os 
moradores da cidade so-
bre os riscos de criadouros 
do mosquito transmissor 
da dengue, chikungunya, 
zika vírus e febre amarela.
O verão chegou e com ele 
também as ações intensi-
ficadas contra a dengue, 
chikungunya, zika vírus e 
febre amarela. O período 
que é marcado por for-
tes chuvas, é também em 
que a incidência da doen-
ça ocorre de maneira no-
tória. Em outubro do ano 

A Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba alerta 
os moradores que o re-
gistro no Cadastro Úni-
co (CadÚnico) deve ser 
agendado previamente 
para que o atendimento 
flua da melhor maneira 
possível.
O Cadastro Único para 
Programas Sociais ou Ca-
dÚnico é um meio de co-
leta de informações que 
tem como objetivo iden-
tificar todas as famílias 
de baixa renda existentes 
para que haja inclusão em 
programas de assistência 
social e redistribuição de 
renda. De acordo com a 

O canil da Guarda Civil 
Metropolitana recebeu 
um precioso reforço: uma 
nova cachorrinha, ainda 
filhote, que será agente de 
segurança junto com a já 
veterana Hera.
A Prefeitura está lançando 
uma enquete em sua pá-
gina do Facebook e todos 
podem ajudar a escolher o 
nome da nova integrante 
da equipe. As opções são: 
Atena (deusa da astúcia e 
da guerra); Aine (deusa da 
inteligência e razão); Gaia 
(mãe terra); Bertha (deu-
sa nórdica da fertilidade 
e das mulheres); e Saga 
(deusa nórdica da sabedo-
ria).
Para participar, basta aces-
sar a página da Prefeitura 
no Facebook: www.face-
book.com/PrefeituraPin-
da/.
Canil da Guarda – A Pre-
feitura inaugurou, em 21 
de dezembro de 2018, o 
Canil da Guarda Civil Me-
tropolitana, que desenvol-
verá, através da atuação 
de Guardas Municipais e 

Brain Fitness acontece-
rá no Taubaté Shopping 
e contará com palestra e 
sessão de autógrafos
A convidada deste mês do 
Brain Fitness, que acon-
tece neste domingo (20) 
no Taubaté Shopping, é a 
Monja Coen, conhecida 
por seus trabalhos literá-
rios, palestras e sua fun-
ção de Primaz Fundadora 
da Comunidade Zen Bu-
dista em São Paulo.
Durante a visita, Coen 
Roshi participará, às 16h, 
de um bate-papo com 

tos para vagas na Emei 
Fazendinha em 1ª, 2ª e 
3ª opção dos pais, bem 
como outras crianças que 
residem na zona de abran-
gência da nova escola. A 
lista pode ser conferida no 
link http://www.taubate.
sp.gov.br/infantil/. Ainda 
é possível solicitar vagas 
na Educação Infantil do 
município. Para isso, os 
responsáveis por crianças 
de três anos e oito meses 
a cinco anos e sete meses 
podem efetuar a matrícu-
la, de imediato para 2019, 
na Secretaria de Educa-
ção de Taubaté. Já para as 
crianças de quatro meses 
a três anos e sete meses, 
os pais devem comparecer 
pessoalmente no mesmo 

entre outros. Atende cerca 
de 9.000 munícipes e con-
ta com aproximadamente 
30 profissionais da área de 
educação física.
Os interessados em par-
ticipar dos projetos es-
portivos devem consultar 
os horários e turmas na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, que fica na rua Ed-
mundo Morewood, 331, 
Vila Edmundo, ou através 

academia Level UP, que 
vai oferecer um aulão 
aberto de cross fit no dia 
26 de janeiro. Quem qui-
ser participar é só levar 1 
quilo de ração seca para 
filhotes de gato. O aulão 
solidário acontece às 10h 
e a academia fica na rua 
dr. Pedro Costa 578.
Quem quiser começar o 
ano de 2019 com um novo 
amigo pode acessar o site 
da Prefeitura para adotar 
um animal do CCZ.  As 
fotos do projeto Adote Um 
Amigo estão atualizadas e 

Mendes.
As turmas são para crian-
ças de 2 a 3 anos; de 4 a 
5 anos; de 6 a 7 anos; de 
8 a 11 anos; adolescentes 
e adultos, além de turmas 
para pessoas com defici-
ência e portadores de sín-
drome de Down. As aulas 
iniciam no dia 11 de feve-
reiro.
O projeto “Angola para 
todos” tem como objetivo 
esclarecer que a capoeira 
Angola não é limitada ao 
movimento corporal com 
ginga, golpes e esquivas. 
Busca ampliar essa con-

passado, a ADL (análise 
de densidade larvária) fi-
cou em 1,3 o que pode 
ser considerado um alerta, 
mas a prevenção contra os 
locais de criadouros deve 
ser constante. Ainda em 
2018, os casos registra-
dos de dengue em Pinda-
monhangaba foram 34, o 
que se dá em uma queda 
de cinco casos, compa-
rado a 2017. De acordo 
com o Ministério da Saú-
de, os principais sintomas 
da dengue são: febre alta 
– superior a 38.5°C, dores 
musculares intensas, dor 
ao movimentar os olhos, 
mal-estar, falta de apetite, 
dor de cabeça e manchas 
vermelhas no corpo. O 
diretor do Departamen-
to de Proteção a Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana, afirma que é es-
sencial a colaboração dos 
moradores para que verifi-

Secretaria de Assistência 
Social, o agendamento 
para integrar o benefício 
pode ser realizado pela in-
ternet:  http://cadastrouni-
copinda.blogspot.com ou 
pelo telefone 3550-5350, 
ou até mesmo na sede do 
setor, de segunda a sexta-
feira das 8 às 17 horas.
Para realizar a inscrição 
no Cadastro Único após o 
agendamento, é necessário 
apresentar os documentos: 
RG, CPF, certidão de nas-
cimento ou casamento, tí-
tulo de eleitor, carteira de 
trabalho de todos maiores 
de 18 anos que residem 
na casa, certidão de nasci-
mento ou RG de menores 

respectivos cães, a fun-
ção de proteção municipal 
preventiva, em toda a ex-
tensão territorial do muni-
cípio, para a proteção de 
bens, serviços e instala-
ções e em locais de even-
tos, estando em condições 
de atuar, integrado com 
as demais modalidade de 
serviços da Guarda Mu-
nicipal, no patrulhamen-
to, nas abordagens e em 
apoio às outras agências 
de segurança.
O canil da Guarda Mu-
nicipal conta agora com 
dois cães, doados com 
fundamento no Decreto nº 
5.431/17. Os Guardas Mu-
nicipais realizaram curso 
para condução de cães, 
desenvolvido pelo Grupo 
de Segurança e Defesa de 
São José dos Campos, do 
Departamento de Ciências 
e Tecnologia Aeroespacial 
da Força Área Brasileira, 
e treinamento em parceria 
com a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo e Se-
cretaria de Administração 
Penitenciária.

foco em seu livro “Zen 
para distraídos: Princí-
pios para viver melhor no 
mundo moderno”. A obra 
aborda a atual dificuldade 
de manter o foco em ta-
refas simples e traz solu-
ções aos leitores por meio 
de conceitos budistas. A 
monja passou a se dedicar 
integralmente à religião 
em 1983 e até chegou a se 
tornar Presidente da Fede-
ração das Seitas Budistas 
do Brasil.
Além do bate-papo, Coen 
também participará de 

local para inscrever seus 
filhos na lista de espera.
A Secretaria de Educa-
ção fica na Praça Oito de 
Maio, 17, Centro. O horá-
rio de atendimento é de se-
gunda, quarta e sexta, das 
8h às 11h e terça e quinta, 
das 14h às 17h. No ato da 
matrícula ou inscrição na 
lista de espera é necessá-
rio apresentar os seguintes 
documentos originais e 
cópias:
– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
– Cartão SIM da criança
– CPF do aluno e do res-
ponsável

do telefone: (12) 3624-
8740.
Após a consulta, basta 
o interessado ir ao local 
e conversar diretamente 
com o professor responsá-
vel da turma para verificar 
a disponibilidade de vagas 
e obter as orientações ne-
cessárias para realizar a 
inscrição, que deve ser fi-
nalizada pela internet.

podem ser visualizadas no 
link (http://www.taubate.
sp.gov.br/adoteumami-
go/). Interessados também 
podem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefo-
ne 5704-8048.  O CCZ 
fica na Estrada Particular 
dos Remédios, nº 2.764, 
Bairro dos Remédios. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 17h. As visitas 
podem ser feitas, prefe-
rencialmente, das 13h às 
17h. A média mensal do 
CCZ de Taubaté é de 490 
animais abrigados.

cepção, transmitindo que 
a capoeira é cultura, arte 
e educação. Desmistifica 
a ideia de que limitações 
físicas ou mentais impen-
dem a prática da modali-
dade. As aulas se tornam 
momentos de libertação, 
em que o praticante pode 
se expressar, sendo valo-
rizado em sua individua-
lidade.
O Centro Cultural Toni-
nho Mendes fica à Praça 
Coronel Vitoriano, 1 no 
Centro. Para maiores in-
formações, o telefone de 
contato é 3621-6040.

quem frequentemente em 
suas casas possíveis cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypiti, com o intuito de 
eliminar as larvas do mos-
quito transmissor de den-
gue, zika, chikungunya e 
febre amarela.
Check list de prevenção 
aos criadouros de dengue:
Manter a caixa d’água fe-
chada
Manter fechado barris e 
tonéis d’água
Lavar semanalmente com 
sabão tanques utilizados 
para armazenar água
Encher de areia até a bor-
da os pratos das plantas
Colocar no lixo todo obje-
to não utilizado que possa 
acumular água
Colocar o lixo em sacos 
plásticos e manter a lixeira 
bem fechada
Manter as calhas limpas
Não deixar água acumula-
da sobre a laje.

de 18 anos, comprovante 
de residência, declaração 
escolar (crianças e ado-
lescentes de 6 a 17 anos), 
comprovante de renda 
(holerite atual, se estiver 
trabalhando) e compro-
vante de recebimento de 
benefícios do INSS (apo-
sentadoria, pensão, BFC, 
auxílio doença, etc), se 
for o caso. A Secretaria de 
Assistência Social destaca 
ainda que todos os docu-
mentos apresentados de-
vem ser originais.
A sede do setor do CadÚ-
nico em Pindamonhanga-
ba está localizada na Ave-
nida Albuquerque Lins, 
550, São Benedito.

O prefeito Isael Domin-
gues destaca que nunca 
antes a Guarda havia sido 
tão valorizada. “Com a 
criação da inédita Secreta-
ria de Segurança em 2017, 
a Prefeitura realizou, com 
recursos próprios, o maior 
investimento em seguran-
ça da história. A aprova-
ção da criação da Guarda 
Civil Metropolitana vai 
permitir receber recursos 
federais e equipar melhor 
a Guarda, com a possi-
bilidade de trabalharem 
armados. O processo vai 
contar com treinamentos e 
exames psicológicos para 
habilitar os profissionais 
que estejam qualificados”, 
explicou. 
“A Guarda, em 2017 e 
2018, já recebeu diversos 
investimentos, como uni-
formes novos, a implanta-
ção da Guarda Bike, uma 
nova Base Móvel, novos 
equipamentos, uma nova 
central de comunicação 
efetiva, além do Canil”, 
enumerou o prefeito.

uma sessão de autógra-
fos, a qual será organizada 
por meio de senhas. Serão 
oferecidas 200 senhas, 
que poderão ser retiradas 
a partir das 13h, perto do 
palco.
O evento é gratuito.
Serviço: Brain Fitness 
com a Monja Coen
Data: 20 de janeiro (do-
mingo)
Horário: 16h
Local: Hall do Moviecom 
Cinemas do Taubaté Sho-
pping
Entrada gratuita
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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

O quiabo é uma planta da família da malva. Quiabo é uma hortaliça de 
clima quente originário da África, sendo trazida para o Brasil pelos escra-
vos. Desde então, a hortaliça passou a fazer parte da culinária brasileira, 
um exemplo é o frango com quiabo, um símbolo da cozinha de Minas 
Gerais. Na verdade, o quiabo é uma cápsula fibrosa cheia de sementes 
que é colhida antes de chegar a fazer maturação. Geralmente, a hortaliça 
é verde, possui uma forma de cápsula, é seca e apresenta um líquido vis-
coso em seu interior. O fruto possui uma quantidade significativa de vita-
mina C, entretanto se perde durante o cozimento. Mesmo assim o quiabo 
é um alimento nutritivo, é rico em vitamina A, importante para o bom 
estado da visão, vitaminas do complexo B, fundamentais para o processo 
de crescimento, além disso, de cálcio, ferro, fósforo e cobre importante 
para a formação dos ossos, dentes e sangue. Em razão de ser um fruto 
de fácil digestão, o quiabo também é indicado no caso de infecção do 
intestino, bexiga e rins. O quiabo é consumido frito, cozido ou refogado, 
no preparo de pratos e saladas. Na hora de comprar é aconselhável optar 
por frutas firmes, sem manchas e com comprimento de doze centímetros. 
Além disso, deve-se consumir o fruto rapidamente, pois o mesmo pode 
ficar murcho e escurecer em seguida. Uma solução prática para evitar a 
goma viscosa do quiabo, pouco apreciada, é só pingar algumas gotas de 
limão enquanto estiver cozinhando. Os maiores produtores mundiais do 
fruto são: Índia, Paquistão, Gana e Egito.

Humor

O sujeito leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão.
- Não tem uma mais forte?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...
***
Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho, porque já ficava irritado 
com gente em volta dele. Varas na mão, lata de minhoca e lá vai ele para 
a beira do rio, bem cedinho. No meio do caminho, um caboclinho começa 
acompanhá-lo. O mineiro pensando: Será que esse caboclinho vai ficar 
grudado em mim? Chegaram no rio e o caboclinho do lado sem falar 
nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e também não fala nada. 
O tempo passa e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. Já no 
finalzinho da tarde, o mineiro fica com pena e oferecendo uma vara para 
o caboclinho, diz:
- Ô menino, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho muita paciência não, sô!
***
Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, re-
solveu formular um questionário para a OAB, com as seguintes perguntas: 
1 – Qual é a capital do Estado Civil?
2 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5 – Tem direito a mulher em trabalho de parto em carteira assinada?
6 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão.
7 – Cabe relaxamento de pena nos casos de prisão de ventre?
8 – A marcha processual tem cambio manual ou automático?
9 – Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10 – Para um tiro a queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Mensagens

O que os filhos pensam do pai

Aos 7 anos: Papai é um gênio, sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que papai se engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são 
desta época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um 
milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste momento, talvez pudesse 
me aconselhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas 
idéias e umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreen-
dido tão tarde.

Pensamentos, provérbios e citações 

Quem ama a vida é amado pela vida.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura. 

Prefeitura de Pindamonhangaba 
divulga datas de inscrição para 
ambulância no carnaval 2019

Plano Diretor participativo 
terá oficinas nos bairros a 

partir de segunda-feira

Ciclismo Feminino de
Pindamonhangaba abre

Temporada 2019 no Tour do Uruguai

Ouvidoria Municipal de Caragua 
atende em novo endereço

a partir desta segunda (21/01)

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Ad-
ministração, pela Divisão 
de Posturas Municipal, 
divulgou nesta semana o 
chamamento público para 
ambulantes que queiram 
trabalhar no carnaval de 
2019.
As inscrições para o sor-
teio para as vendas no 
Festival de Marchinhas, 
Matinoite e Carnaval 2019 
acontecerão nos dias 4, 5 
e 6 de fevereiro, já para o 
Pré-Carnaval em Moreira 
César será nos dias 11 e 
12 de fevereiro. As inscri-
ções deverão ser realiza-
das no Setor de Protocolo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Os documentos 
necessários para realizar 
a inscrição são: RG, CPF, 
comprovante de endereço 
atualizado, certificado de 
curso de Boas Práticas em 
Alimentação – em caso 
de venda de alimentos. A 
documentação deverá ser 
preenchida corretamente 
no Setor de Protocolo da 
Prefeitura. Para o Festival 
de Marchinhas serão dis-
ponibilizados 12 espaços 
dos quais: dois destinados 
aos pipoqueiros, dois des-
tinados a adereços e brin-
quedos, oito destinados 
para barracas de alimen-

As ações do Plano Diretor 
Participativo de Pindamo-
nhangaba continuam em 
janeiro, com as oficinas 
nos bairros, a partir do dia 
21 e, na sequência, as ofi-
cinas temático-setoriais, 
todas abertas à população. 
A intenção da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Planejamento, é 
colher informações sobre 
a realidade da cidade, e 
que mais pessoas possam 
participar e opinar na revi-
são do Plano Diretor.
No total, oito oficinas se-
rão realizadas nas áreas 
rural e urbana. Nesta se-
gunda-feira (21), serão as 
duas primeiras oficinas, às 
18 horas: no centro comu-
nitário do Araretama (Rua 
Gal. Ruy de Andrade, 56) 
e, no mesmo dia e horário, 
no Teatro Galpão (bairro 
Vila Verde), reunindo a 
população daquela região 
e proximidades, além do 
centro da cidade.
Na terça-feira, dia 22, será 
a vez da região do Cida-
de Nova ser contemplada 
com sua oficina de bairro, 
às 18 horas, no centro co-
munitário (Rua Mogi das 
Cruzes, 470) e, no mesmo 
dia e horário, será realiza-
da a oficina para a região 
do Goiabal, no centro co-
munitário que fica na Ave-

As meninas da equipe 
de ciclismo de Pindamo-
nhangaba [Funvic/Gelog/
Semelp] darão o start na 
temporada 2019 com um 
compromisso internacio-
nal. Entre os dias 17 e 20 
de janeiro, elas estarão na 
disputa da 3ª edição do 
Tour Feminino do Uru-
guai, competição que con-
tará com ciclistas de qua-
tro países.
A equipe será composta 
por Luciene Silva, Tatiel-
le Valadares, Larissa Cas-
telari e Camila Tavares. 
Karol Meyer também fará 
parte do grupo que estará 
no Uruguai. “Nossas me-
ninas fizeram um ótimo 
treinamento e esperamos 
fazer uma boa prova, nesse 
primeiro desafio represen-
tando Pindamonhangaba”, 
afirma o diretor da equipe 
Benedito Tadeu Azevedo 
Júnior, o Kid, que con-
clui: “É um orgulho muito 
grande voltar a defender 
as cores de Pindamonhan-
gaba, minha terra natal. 
Aqui, tudo começou lá 
atrás e, depois de alguns 
anos defendendo outra ci-
dade, retornamos, graças 
ao apoio e a confiança da 
prefeitura, na pessoa do 
prefeito Isael Domingues, 
da SEMELP (Secreta-

A Ouvidoria Municipal 
de Caraguatatuba atende-
rá os munícipes em novo 
endereço a partir desta 
segunda-feira, (21/01). O 
departamento continua na 
região central da cidade, 
mas agora terá suas ins-
talações no prédio da Se-
cretaria de Tecnologia da 
Informação, na Rua São 
Benedito, nº 436, no Cen-
tro.
Devido à mudança, haverá 
dificuldade de comunica-

tação em geral e bebidas. 
No Pré-Carnaval, em Mo-
reira César, serão disponi-
bilizados 16 espaços dos 
quais: quatro destinados 
a pipoqueiros, dois desti-
nados a adereços e brin-
quedos, dez destinados às 
barracas de alimentação 
em geral e bebidas. Na 
Matinoite serão disponi-
bilizados 12 espaços dos 
quais: dois destinados a 
pipoqueiros, oito destina-
dos às barracas de alimen-
tação em geral e bebidas, 
e dois destinados aos ade-
reços e brinquedos. E para 
o Carnaval 2019 serão 
disponibilizadas 25 vagas 
das quais: quatro destina-
das aos pipoqueiros, duas 
destinadas aos adereços e 
brinquedos, 11 destinadas 
às barracas de alimentação 
em geral e bebidas e mais 
oito espaços para food tru-
cks e trailers. Todos os es-
paços serão sorteados.
Para realizar vendas no 
carnaval da cidade deste 
ano, deverão ser cumpri-
das algumas regulamenta-
ções como: cada barraca – 
aqueles que necessitarem 
de barraca –  poderá utili-
zar espaço máximo de três 
por três metros (3x3m), 
previamente demarcados. 
Os pipoqueiros terão es-
paço detalhado separada-

nida dos Cedros, 745.
No dia 23, às 18 horas, a 
região do Ribeirão Gran-
de será contemplada com 
a oficina. Será às 18 ho-
ras, no centro comunitário 
(Estrada Municipal Je-
sus Antônio de Miranda, 
17.705).
Ainda no dia 23, a oficina 
de bairro será, ao mesmo 
tempo, em Moreira Cé-
sar, no centro comunitário 
do Lot. Marieta Azeredo 
(Rua Jorge Marcos Azere-
do, 150).
No dia 24, encerrando as 
oficinas nos bairros, tam-
bém às 18 horas, será a 
vez do centro comunitá-
rio do Vale das Acácias 
(Rua dos Cravos, 240) e, 
no mesmo dia e horário, 
no centro comunitário do 
Mandu / Bonsucesso (Rua 
Particular, saída da Rodo-
via Caio Gomes Figueire-
do, 8901), também para 
moradores da Cruz Gran-
de / Cruz Pequena.
Oficinas temático-seto-
riais – Após a realização 
das oficinas nos bairros, 
serão realizadas as ofici-
nas temático-setoriais, a 
partir do dia 31 de janeiro, 
no auditório da Prefeitu-
ra, com os temas: Desen-
volvimento Econômico 
e Meio Rural, Desenvol-
vimento Urbano, e Meio 

ria de Esportes e Lazer), 
da Câmara de Vereado-
res e também da Funvic 
(Fundação Universitária 
Cristã), a quem agradeço 
imensidade. Queremos re-
tribuir com vitórias e, cla-
ro, acima de tudo, mostrar 
a importância do esporte 
para todos, principalmen-
te para nossas crianças”.
Para Luciene Silva, que 
pela primeira vez irá dis-
putar a prova uruguaia, a 
expectativa é um misto 
de ansiedade com desejo 
de fazer uma ótima com-
petição. “Espero sentir 
tudo aquilo que vejo pelas 
transmissões das competi-
ções que há por lá, muita 
paixão e loucura pelo ci-
clismo, o que me encanta 
muito e, acima de tudo, 
fazer uma boa prova junto 
com minhas companhei-
ras. Estamos preparadas 
fisicamente, mas com 
consciência de que não 
vai ser fácil, mas vamos 
dar tudo de nós para ten-
tarmos conquistar vitó-
rias”, enfatiza a ciclista.
A equipe de Pindamo-
nhangaba recebeu um 
grande reforço para a tem-
porada, com a chegada da 
atual campeã brasileira 
Sub23 de Estrada e Cro-
no, Larissa Castelari. A 

ção com a Ouvidoria por 
pelo menos três dias úteis. 
Após a normalização de 
atendimento, a seção en-
viará um comunicado.
A Ouvidoria é o ca-
nal        direto do cida-
dão com a administração 
do município. O espaço 
serve para que o munícipe 
encaminhe suas dúvidas, 
sugestões e reclamações 
de qualquer assunto que 
envolva o executivo mu-
nicipal.

mente das barracas, contu-
do o espaço a ser utilizado 
não pode exceder três por 
três metros (3x3m). Os 
interessados nas vagas de-
vem estar com documen-
tação regulamentada com 
a Prefeitura com relação a 
eventos anteriores, se for o 
caso; ser morador há mais 
de três anos no município 
de Pindamonhangaba; os 
vendedores de alimento 
deverão apresentar decla-
ração ou certificação de 
curso presencial ou a dis-
tância em Boas Práticas 
em Serviços de Alimenta-
ção (manipulação de ali-
mentos).
O secretário de Adminis-
tração da Prefeitura, Fa-
brício Augusto Pereira, 
afirma que este é um meio 
de fomentar a economia 
da cidade com o apoio 
direto dos munícipes. “É 
uma preocupação da atu-
al gestão, principalmente 
do prefeito, garantir que 
a população se divirta 
com segurança, por isso 
já contamos com o apoio 
da Polícia Militar, além 
da Guarda Civil Metro-
politana para o Carnaval 
de 2019. Queremos fazer 
uma festa bonita e com 
segurança para os nossos 
munícipes”, destaca Fa-
brício.

Ambiente.
Plano Diretor – O Plano 
Diretor Participativo de 
Pindamonhangaba visa 
definir princípios e dire-
trizes para a ocupação or-
denada do espaço urbano, 
com o objetivo de garantir 
o desenvolvimento da ci-
dade de forma qualitativa. 
A revisão do Plano Diretor 
é uma obrigação legal (Lei 
Federal 10.257/2001 – Es-
tatuto da Cidade) e que 
a cada 10 anos deve ser 
atualizado para que seus 
dispositivos regulamenta-
dores sejam revisados, na 
perspectiva de combater 
as desigualdades na cida-
de, implementar propostas 
para ordenamento territo-
rial, proporcionar susten-
tabilidade e melhores con-
dições de qualidade de 
vida para a população.
A Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefeitu-
ra está à frente da revisão 
do Plano Diretor, por meio 
da empresa Geo Brasilis, 
vencedora do certame lici-
tatório.
A população poderá acom-
panhar todas as etapas do 
processo por meio do site 
da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br 
e da página do Facebook 
Plano Diretor Pindamo-
nhangaba 2019.

jovem, que é natural da vi-
zinha Jacareí, chega para 
integrar o elenco feminino 
e ajudar na busca por títu-
los em 2019.
Outro destaque é Camila 
Tavares. Natural de Pin-
damonhangaba, ela foi 
vice-campeã por equipe 
dos Jogos Regionais em 
2018 e ainda conquistou 
um quinto lugar nos Jogos 
Abertos do mesmo ano. 
“Estou muito animada. 
Será uma grande experi-
ência pra mim, de muito 
aprendizado. É a primeira 
vez que participo de uma 
prova como essa”, afirma 
Camila.
“A Camila conquistou 
bons resultados defenden-
do Pindamonhangaba em 
2018 e nada mais justo 
que fizesse parte do nos-
so elenco em 2019. É uma 
ciclista da cidade que con-
tinuará defendendo Pinda-
monhangaba e agora, com 
chances de disputar provas 
como essa [Tour Feminino 
do Uruguai]”, destaca Kid.
A 3ª edição do Tour Femi-
nino do Uruguai terá seu 
início no dia 17, com qua-
tro etapas de Estrada e um 
contrarrelógio individual. 
No total, o pelotão irá per-
correr 354 km em quatro 
dias.

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

Livro D-25, FLS. nº 34, Termo nº 6937
Faço saber que pretendem se casar ALESSANDRO APARECIDO DO PRADO e RENATA HELENA MARQUES, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé-SP, nascido em 29 de abril de 1981, de profissão motorista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na 
Rua Pedro Celete, nº 583, Aterrado, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de APARECIDO DO PRADO, de 65 anos, natural 
de Tremembé/SP, nascido na data de 21 de julho de 1953 e de CACILDA TEODORO DO PRADO, de 61 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascida na data de 7 de julho de 1957, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tauba-
té-SP, nascida em 24 de março de 1991, de profissão domestica, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de LUIZ DIVINO MARQUES, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 9 de 
janeiro de 1972 e de ROSELÍ APARECIDA BUENO, de 45 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de outubro 
de 1973, 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.

AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO 
Nº 063/2018 – Tomada de Preços Nº 007/2018 - A comissão de licitações 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados que a Li-
citação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE POTIM, foi RE-
ABERTA. O edital e anexos foram retificados e a Sessão Pública de Jul-
gamento será realizada no dia 22/02/2019 às 09h30min, com recebimento 
dos Envelopes até às 09h15min. Local da realização: Prédio da Prefeitura 
Municipal. O Edital completo e Anexos poderão ser retirados gratuitamente 
na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 002/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Serviços Funerários com 
o Fornecimento de Urnas Mortuárias, incluindo Suporte, Paramentações e 
Translado, em Atendimento às Famílias em vulnerabilidade social do Muni-
cípio de Potim, conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. 
Data da realização: 30/01/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.


