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A GAzetA dos Municípios

Serviço de Informação ao
Cidadão atinge 83% de

atendimentos em Taubaté

INDA participa de
campanha estadual contra o
descarte irregular de pneus

Fatec abre inscrições para 
Processo Seletivo 2019

Campanha do agasalho
dá início à arrecadação 
bairro a bairro em Pinda

Balanço do Portal da 
Transparência mostra que, 
de maio de 2016 até maio 
deste ano, o Serviço de In-
formação ao Cidadão (e-
SIC) de Taubaté soma um 
total de 394 pedidos for-
malizados e 83% de aten-
dimentos concluídos. O 
status de atendido ocorre 
quando o pedido é respon-
dido pelo órgão competen-
te e enviado ao requerente.
Em Taubaté, a prefeitu-
ra dispõe de ferramentas 
para auxiliar o munícipe 
no acompanhamento das 
ações e no atendimento 
a denúncias e/ou orienta-
ções. Informações sobre 
a gestão municipal podem 
ser obtidas por meio do e-
SIC pelo link http://leidea-
cesso.etransparencia.com.
br/taubate.prefeitura.sp .
O exercício da cidadania 
vem sendo fortalecido 
pela população nesse pe-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Meio 
Ambiente, encerra hoje a 
participação na campanha 
estadual contra o descarte 
irregular de pneus. Em-
bora a campanha esteja se 
encerrando, o objetivo de 
conscientizar as pessoas 
para que levem o pneu até 
o ponto de coleta da cida-
de continua.
Desde o dia 6 de maio, a 
Secretaria de Meio Am-
biente participa da campa-
nha estadual contra o des-
carte irregular de pneus. 
A campanha tem como 
foco principal o reforço no 
combate do Aedes aegyp-
ti, transmissor de dengue, 
zika e chikungunya.

Até as 15h do dia 10 de 
junho estarão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo Vestibular da Fa-
culdade de Tecnologia de 
Taubaté. 
O exame será           rea-
lizado no dia 30 de junho 
de 2019.
São 80 vagas distribuídas 
entre os cursos de Tecno-
logia em Análise e De-
senvolvimento de Siste-
mas (noite – 40 vagas) e 

A Campanha do Agasalho 
2019 de Pindamonhan-
gaba já começou, com a 
arrecadação de agasalhos, 
cobertores, calçados e até 
fraldas geriátricas, para 
ajudar as pessoas que mais 
precisam, na época mais 
fria do ano. Por enquanto, 
as pessoas interessadas em 
fazer sua doação, podem 
levar seus produtos direta-
mente no Fundo Social de 
Solidariedade, que fica na 
rua Deputado Claro César, 
53, centro. As caixas de 
arrecadação, cedidas pelo 
Fundo Social do Estado de 
São Paulo, serão entregues 
para as cidades a partir da 
próxima semana.
E, na segunda-feira (20), 
começa a já tradicional ar-
recadação nos bairros da 
cidade, quando os volun-
tários devidamente identi-
ficados batem casa a casa 
para recolher as doações 
de agasalhos em bom es-
tado, junto aos moradores 

ríodo. Se em 2016 foram 
apresentados 22 pedidos 
(maio a dezembro), nos 
primeiros cinco meses de 
2019 já são 226 pedidos 
apresentados com 172 
atendimentos concluídos 
(72%). Para fortalecer os 
mecanismos de transpa-
rência da Prefeitura de 
Taubaté e o cumprimento 
das determinações da lei 
municipal 5.368, de de-
zembro de 2017,  o e-SIC 
vai melhorar o atendi-
mento presencial aos mu-
nícipes a partir de junho, 
passando a atender nas 
dependências do Terminal 
Rodoviário de Taubaté, 
junto à Ouvidoria Geral 
do Município. Além dis-
to, foi expedida em 10 de 
maio uma portaria para 
designar o servidor de car-
reira Paulo Roberto Prado 
Salinas como Autoridade 
Gestora Municipal. En-

A secretária de Meio Am-
biente, Maria Eduarda San 
Martin, explica que a polí-
tica nacional de resíduos 
sólidos, Lei 12.305/10, 
institui o conceito de res-
ponsabilidade comparti-
lhada pelos resíduos, onde 
todos são responsáveis 
por aquilo que gera, desde 
o fabricante, distribuidor, 
comerciante até o consu-
midor.
Em Pindamonhangaba, 
o recolhimento de pneus 
fora da vida útil é feito há 
mais de cinco anos. De 
acordo com informações 
da Secretaria de Meio 
Ambiente, os próprios fa-
bricantes de pneus têm o 
objetivo de pegá-los nova-
mente para criar matéria

Tecnologia em Eletrônica 
Automotiva (noite – 40 
vagas).
Para concorrer, o candida-
to deve ter concluído ou 
estar cursando o ensino 
médio ou equivalente des-
de que, no ato da matrícu-
la, comprove a conclusão 
do curso. As inscrições 
deverão ser feitas exclu-
sivamente pela internet no 
site:  www.vestibularfa-
tec.com.br

da cidade.
Este ano, mais uma vez, 
o Fundo Social de Solida-
riedade conta com a par-
ticipação dos voluntários 
da Sabesp, do Exército e 
da Guarda Municipal para 
a arrecadação nas casas. 
Os primeiros bairros a se-
rem percorridos serão na 
região da Vila Nair, Cam-
po Belo, Jardim Mariana, 
Mombaça, Beira Rio, Boa 
Vista, Bosque da Princesa 
e Crispim.
A arrecadação nos bairros 
será de segunda a sex-
ta-feira, na parte da ma-
nhã, até o dia 31 de maio, 
abrangendo toda a cidade 
e distrito de Moreira Cé-
sar.
Além da Sabesp, Exército 
e Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, também são 
parceiros do Fundo Social 
de Solidariedade na Cam-
panha do Agasalho, até o 
momento, a Acip (Asso-
ciação Comercial e Indus-

tre suas atribuições está o 
monitoramento do e-SIC, 
recomendações para o 
aperfeiçoamento do sis-
tema, orientação das uni-
dades responsáveis pelo 
fornecimento das infor-
mações e apresentação de 
relatórios periódicos.
Em janeiro deste ano, 
Taubaté foi classificada 
pela Controladoria-Geral 
da União (CGU) como a 
41ª cidade do Brasil e a 
4ª do Estado de São Paulo 
no quesito transparência 
pública. A pesquisa Es-
cala Brasil Transparente 
(EBT) foi realizada entre 
os dias 9 de julho e 27 de 
novembro do ano passa-
do, totalizando 27 estados 
e 665 municípios com po-
pulação superior a 50 mil 
habitantes. Taubaté atin-
giu a nota 9,25, superior à 
média municipal (6,5) e à 
média estadual (7,94).

-prima para outros produ-
tos, como bolsas, chinelos 
e até mesmo auxilio para 
pavimentação asfáltica.
“Esta mesma lei institui 
o conceito de logística 
reversa, onde o fabrican-
te tem entre outras obri-
gações garantir procedi-
mentos que garantam que 
o seu produto possa ser 
reciclado, se for o caso, 
ou disposto de maneira 
adequada”, conclui Maria 
Eduarda.
Para descartar adequada-
mente os pneus, os mo-
radores da cidade podem 
levar o material até no 
ponto de coleta municipal 
que fica no Parque da Ci-
dade, no antigo prédio da 
Regional Leste.

O manual do candidato, 
que traz todas as datas, 
normas e orientações para 
o processo seletivo, está 
disponível para download 
gratuito no site da Fatec: 
https://www.fatectaubate.
edu.br.
A Fatec de Taubaté fica 
na avenida Tomé Portes 
Del Rei, nº 525 – Vila São 
José. Informações pelos 
telefones (12) 3602-2708 
e 3602-2709.

trial de Pindamonhanga-
ba) e a Polícia Militar.
Em breve, serão divul-
gados os locais que terão 
caixas de coleta de arre-
cadação, que estarão no 
comércio e instituições 
da cidade. No ano passa-
do, foram cerca de 40 mil 
peças arrecadas e para este 
ano a meta é superar este 
número.
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláu-
dia Domingues, convida 
a todos a participarem da 
Campanha do Agasalho 
de Pindamonhangaba. 
“Agradecemos a todos os 
parceiros que estão nova-
mente conosco nesta cam-
panha. Vamos aquecer os 
corações das pessoas que 
mais precisam e também 
os nossos corações, pois 
estaremos ajudando nos-
sos irmãos a passarem 
pelo frio do inverno”, des-
tacou.
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Miscelânea
Curiosidades

A progressão ou a estabilização do grau de deficiência visual acontece 
naturalmente e varia de pessoa para pessoa. Usar ou deixar de usar óculos 
não interfere nesse processo. As lentes só servem para corrigir as falhas 
oculares que atrapalham a formação de imagem. Os óculos para estrabis-
mo (vesguice) educam os olhos a corrigir os movimentos descoordenados. 
Nesses casos a falta do uso pode resultar numa acomodação permanente 
da visão com problemas.
***
Digamos que não passa de meias verdades, engolir o chiclete e que ele 
grudaria no estômago. Graças ao muco das paredes estomacais, o chiclete 
não ficaria grudado ali. A tendência é que ele saia com as fezes, mas se 
você engolir muito chiclete pode dar o azar de que eles obstruam a saída 
do intestino. Aí, o jeito é apelar para uma cirurgia. O maior prejuízo que 
o chiclete provoca no estômago é que a mastigação constante “engana” o 
órgão e ele acumula o suco gástrico à espera de um alimento. Como o ali-
mento não vem, esse suco acaba irritando as paredes estomacais, podendo 
causar gastrite.

Humor

Numa escola americana, a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não 
há mais nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue:
- Agora vamos todos sentar... os azuis claros sentam na frente e os azuis 
escuros sentam lá no fundão.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, 
não obedecem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de 
casa e em casa ficam dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, 
como é possível que as mulheres apreciam nos gato todo comportamento 
que detestam nos homens.
***
Um candidato a deputado chega numa cidadezinha do interior para fazer 
campanha e começa o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água encanada em suas casas?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm energia elétrica em suas casas e nas ruas?
- Não...
- Vocês têm esgoto em suas casas?
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
Um sujeito queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pen-
durado. Aí um cara vendo aquilo, chegou e perguntou:
- O que você está fazendo aí pendurado?
- Estou tentando me suicidar.
- Olhe, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, 
você tem que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti muita falta de ar e resolvi mudar...

Mensagens

Não precisamos aprender nada sobre o amor e o equilíbrio, sobre a paz e a 
compaixão, sobre o perdão e a fé. Sempre soubemos tudo isso. Pelo con-
trário, a nossa tarefa é desprender todas as emoções e posturas negativas 
que atormentam a nossa vida e que trazem a nós, à nossa comunidade e o 
mundo tantas tristezas. Quando afastamos esses traços negativos, revela-
mos a nossa verdadeira natureza, o nosso próprio ser positivo e amoroso 
que já estava encoberto, surge então o nosso verdadeiro “EU”. Somos al-
mas mortais e divinas a caminho de casa. Debaixo das camadas de poeira 
sempre fomos diamantes.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um 
importante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos 
machucar, trair e nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão 
nos dar lições, não para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pes-
soas e algumas irão simplesmente nos inspirar e amar para nos fazer feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca se arrependa do bem que você faz.
Ninguém chega a ser sábio por acaso.
Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo
Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Antes a tristeza da derrota do que a vergonha de não haver tentado.
Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.
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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.

Extrato da Resolução nº 01 2019 – Dispõe sobre os atos preparatórios, a recep-
ção de votos, as garantias eleitorais, a totalização, a divulgação e as normas e 
Procedimentos para Mesários e Juntas Apuradas para o Processo de Eleição dos 
membros do Conselho Tutelar Conselho Tutelar – 2019, no Município de Reden-
ção da Serra – SP”

Extrato da Resolução nº 02 2019 – Dispõe sobre a Criação da Comissão Especial 
encarregada de organizar  o processo de escolha dos membros do Conselho Tu-
telar. 
Extrato do Edital de Processo Eleitoral para Conselheiros Tutelares de Redenção 
da Serra SP.

 “Encontra-se aberto o Edital do Processo Eleitoral para Conselheiros Tutelares 
de Redenção da Serra SP, a ser realizada em 06 de outubro de 2019, no local e 
horário disposto no Edital”

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

Livro D-25, FLS. nº 62, Termo nº 6993
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ APARECIDO LEAL FLÓES e SIMONE APARECIDA NORONHA MAFETA-
NO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Embu-Guaçu-SP, nascido em 15 de maio de 1977, de profissão técnico de segurança do trabal, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado na Rua José Alexandre dos Santos, nº 06, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filho de JOSÉ APARECIDO FLÓES, de 77 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 2 de junho de 1941, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP e de ROMILDA LEAL FLÓES, de 62 anos, natural de Lajedo/PE, nascida na data de 16 de 
janeiro de 1957, residente e domiciliada em Lajedo/PE. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 15 de março de 1978, de 
profissão agente comunitário de saúde, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de JOÃO MAFETANO FILHO, de 73 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 25 de fevereiro de 1946 e de 
APARECIDA NORONHA MAFETANO, de 74 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de janeiro de 1945, ambos 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

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

Livro D-25, FLS. nº 63, Termo nº 6994
Faço saber que pretendem se casar ROSINALDO BOMFIM e WALMIRA JOSÉ THEODORO, aprensentando os documen-
tos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Maceió-AL, nascido 
em 5 de setembro de 1965, de profissão vigilante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Dona Zilia, nº 150, 
Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de EMILIA MARIA BOMFIM, falecida em Maceió/AL na data de 11 de agosto 
de 2001. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 10 de julho de 1964, de profissão funcionário público, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de GILBERTO JOSÉ THEODORO, falecido em São 
Paulo/SP na data de 5 de maio de 2000 e de CATHARINA RAMIREZ THEODORO, de 81 anos, natural de em São Paulo/SP, 
nascida na data de 27 de janeiro de 1938, residente e domiciliada em São Paulo/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.

Arrastão Xô Mosquito inclui 
apoio do Exército e

prevenção a escorpiões
A partir desse mês, o ar-
rastão Xô Mosquito, que 
tradicionalmente busca o 
envolvimento da comuni-
dade na redução de cria-
douros do Aedes aegypti, 
também passa a focar o 
combate à proliferação de 
escorpiões e demais ani-
mais peçonhentos.
O recolhimento de ma-
teriais inservíveis, orien-
tação quanto à limpeza 
de terrenos e residências, 
correto acondicionamento 
do lixo e a eliminação de 
criadouros estarão entre as 
orientações transmitidas à 
comunidade.
O próximo  arrastão Xô 
Mosquito/ Xô Escorpião 
acontece entre os dias 20 
e 31 de maio na região do 
Cecap.
Outra frente de prevenção, 
especificamente voltada 
ao mosquito, também será 

aberta na próxima semana 
na região da Gurilândia 
com o apoio de militares 
do Exército. Os milita-
res vão reforçar, entre 20 
e 24 de maio, as orienta-
ções nesta região em fun-
ção dos altos indicadores 
da Análise de Densidade 
Larvária (ADL) de outo-
no, realizada em abril. A 
Gurilândia integra área 
5, que apresentou IB de 
15,14.
Peçonhentos
Em dois anos, o número 
de acidentes com animais 
peçonhentos em Taubaté 
mais que dobrou. Isso é 
o que revela um levanta-
mento da Vigilância Epi-
demiológica do município 
com base nos dados do 
primeiro quadrimestre (ja-
neiro a abril) de 2019.
De acordo com o levanta-
mento, foram registrados 

durante esse período 186 
acidentes, contra 170 no 
primeiro quadrimestre de 
2018 e 92 no mesmo in-
tervalo de tempo em 2017.
Do total de casos deste 
ano, 126 estão relaciona-
dos a escorpiões e 45 a 
aranhas. Os demais, em 
número bem menor, fo-
ram causados por lagartas 
(8), serpentes (4) e abelhas 
(3). A grande maioria dos 
casos (177) é classificada 
como acidentes leves.
Aedes
Taubaté terminou o mês 
de abril com 39 casos 
positivos de dengue, dos 
quais 21 autóctones e 18 
importados. 
No mesmo período do ano 
passado foram 28 casos 
(24 autóctones e 4 impor-
tados). Não há casos de 
chikungunya, zika e febre 
amarela.
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Teatro gratuito para crianças sobre bullying
chega a Pindamonhangaba (SP)

A importância de respeitar 
as diferenças entre as pes-
soas e saber praticar em-
patia será abordada duran-
te a apresentação da peça 
infanto-juvenil “Encontro 
de Sábios Todos Merecem 
Respeito”. O espetáculo 
faz parte do projeto “Di-
verte Teatro Viajante”, 
idealizado e realizado pela 
Ciência Divertida – em-
presa líder em espetáculos 
teatrais interativos para 
crianças –, com patrocínio 
da Novelis – líder mundial 
em laminados e recicla-
gem de alumínio – e tem 
o apoio do Ministério da 
Cidadania.  As 15 apre-
sentações gratuitas acon-
tecem entre os dias 20 e 
24 de maio, em sete esco-
las públicas da cidade de 
Pindamonhangaba (SP). 
No espetáculo, os perso-
nagens se deparam com 
um Comitê de Sábios que 
tem a missão de analisar 

as atitudes de crianças que 
parecem estar apenas brin-
cando, mas na verdade es-
tão praticando bullying e 
machucando os sentimen-
tos dos amigos. O Comitê 
é formado por crianças da 
própria plateia, para que 
elas participem das ativi-
dades e possam desenvol-
ver habilidades como em-
patia, negociação, diálogo 
e respeito às diferenças. 
Durante a peça, também é 
realizado um desfile para 
destacar as características 
positivas de cada um e uma 
aula especial para mostrar 
a importância da união e 
do diálogo. “De manei-
ra lúdica e muito diverti-
da, temos como principal 
objetivo mostrar para as 
crianças como o bullying 
e a violência podem ser 
perigosas. Disseminando 
esses valores, contribuí-
mos para uma sociedade 
muito mais segura e igua-

litária para todos”, conta o 
diretor da Ciência Diverti-
da, Júlio Martinez.  “Para 
nós é de extrema impor-
tância apoiar projetos que 
promovam temáticas tão 
relevantes para a socie-
dade. O Diverte Teatro 
Viajante é uma iniciativa 
que auxilia no desenvol-
vimento das crianças de 
forma recreativa, propor-
cionando bons resultados 
nas escolas públicas e na 
comunidade. Para a No-
velis, é fundamental estar-
mos próximos das locali-
dades em que atuamos e 
ser agentes de transforma-
ções sociais, isso faz parte 
da nossa forma de atuação 
e contribui com impactos 
positivos na sociedade”, 
conclui Eunice Lima, di-
retora de Comunicação e 
Relações Governamentais 
da Novelis.  
Serviço
Com o objetivo de am-

pliar a inclusão por meio 
da experiência artística, a 
Ciência Divertida realiza 
espetáculos que contam 
com acessibilidade para 
pessoas com deficiência.
Peça: “Encontro de Sábios 
Todos Merecem Respei-
to” 
Data:20/05/2019
Horários: 8h30 – 10h – 
13h30
Local: EM Lauro Vicente 
de Azevedo
Endereço: Rua Antônio 
Carlos Correa Machado, 
Res. CDHU36 - Terra Ipês 
II 
Data: 21/05/2019
Horários: 8h30 e 10h
Local:EM João Cesário
Endereço: Estrada Muni-
cipal João Francisco da 
Silva, 1956 - Feital
Horário: 13h30
Local: EM Arthur de An-
drade
Endereço: Avenida Prin-
cesa do Norte, 1321 – Ci-
dade Nova 
Data: 22/05/2019
Horário: 8h
Local: EM Dulce Pedrosa 
Romeiro Guimarães
Endereço: Avenida Dou-
tor João Ribeiro, 131 – 
Jardim Boa Vista
Horários: 10h30 e 14h
Local: EM Orlando Pires
Endereço: Rodovia Dou-
tor Gomes Figueiredo, 
5161 – Bom Sucesso
Data: 23/05/2019
Horários: 8h30 – 10h – 
13h30
Local: EM Professora Re-
gina Célia Madureira de 
Souza Lima
Endereço: Avenida Ni-
canor Ramos Nogueira, 

1030 – Conjunto Residen-
cial Araretama
Data: 24/05/2019
Horários: 8h30 – 10h – 
13h30
Local: EM Professora Isa-
bel do Carmo Nogueira
Endereço: Rua Ceará, 40 - 
Crispim 
Sobre o Diverte Teatro 
Viajante
A partir de sua primeira 
edição em 2014, o projeto 
consiste em levar o teatro 
para espaços alternati-
vos como escolas, praças 
públicas, locais privados 
de acesso público, entre 
outros, tornando-os cul-
turalmente aproveitáveis, 
desenvolvendo programas 
integrados que permitam 
o contato, a interação e a 
participação das crianças 
com representações ativas 
através do teatro infantil.
Os assuntos abordados 
no projeto fazem par-
te do dia a dia destes jo-
vens, mas muitas vezes 
não são abordados com 
frequência. O projeto visa 
complementar o conteúdo 
apresentado pelas escolas, 
fazendo com que os par-
ticipantes o absorvam de 
forma lúdica, uma vez que 
o assunto é apresentado de 
forma teatral.
Conheça mais em www.
diverteteatroviajante.com.
br 
Sobre a Novelis
A Novelis Inc. é líder 
mundial em laminados e 
reciclagem de alumínio. 
A Empresa opera em 10 
países, possui aproxima-
damente 11.100 profis-
sionais e teve receita de 

US$11,5 bilhões no ano 
fiscal de 2018. A Novelis 
fornece chapas e folhas de 
alumínio premium para os 
mercados de transportes, 
embalagens, construção 
civil, indústria e para pro-
dutos eletrônicos por meio 
de unidades na América 
do Norte, Europa, Ásia e 
América do Sul. A Nove-
lis é uma subsidiária da 
Hindalco Industries Limi-
ted, líder na indústria do 
alumínio e cobre, e prin-
cipal empresa no ramo de 
metais do Grupo Aditya-
Birla, um conglomerado 
multinacional sediado em 
Mumbai, na Índia. Para 
mais informações, acesse 
novelis.com e siga-nos no 
Facebook em facebook.
com/NovelisBrasil e no 
LinkedIn aqui. 
Sobre a Novelis América 
do Sul
No Brasil, a Novelis pos-
sui atividades de lamina-
ção em Pindamonhangaba 
e Santo André/SP. A ope-
ração local envolve cerca 
de 1.500 profissionais e 
alcançou receita de US$ 
1,9 bilhão no último ano 
fiscal. A Empresa mantém 
nove centros de coleta de 
sucata espalhados pelo 
País e conta com o maior 
centro de laminação e re-
ciclagem de alumínio da 
América do Sul.
A fábrica de Pinda foi 
inaugurada em 1977 e 
conta com cerca de 1.100 
profissionais. A unidade é 
considerada um dos maio-
res complexos de lamina-
ção e reciclagem de alu-
mínio do mundo.

Audiência apresenta
diagnóstico do Plano de

Mobilidade Urbana de Taubaté

Taubaté se aproxima
da meta de cobertura

vacinal contra influenza

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
convoca a população a 
participar da audiência de 
apresentação do diagnósti-
co do Plano de Mobilidade 
Urbana, que será realizada 
no dia 27 de maio, às 18h, 
na Câmara Municipal.
O diagnóstico foi fecha-
do com o auxílio de uma 
empresa de consultoria, 
por meio de informações 
levantadas em oficina téc-
nica realizada em feve-
reiro com representantes 
de secretarias e conselhos 
municipais, além de uma 
pesquisa, respondida pela 
população, que ficou dis-
ponível no site da prefei-
tura. O Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana de 
Taubaté é de 2015 e está 
em fase de revisão. O úl-
timo Plano Diretor Físico 

A 15 dias para o término 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influen-
za, Taubaté se aproxima 
da meta determinada pelo 
Ministério da Saúde e che-
ga a 82,31% de cobertura 
dos grupos prioritários. A 
cobertura desses grupos 
deve ser de 90%, confor-
me o ministério.
Puérperas (mães que de-
ram à luz recentemente) e 
professores já superaram a 
meta de cobertura. Em nú-
meros absolutos, os idosos 
permanecem como grupo 
com maior quantitativo de 
doses aplicadas.
 Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té atualizado nesta quinta-
feira, dia 16 de maio, indi-
ca que já foram aplicadas 

Municipal foi aprovado 
em julho de 2017 e é de 
extrema importância para 
qualificação e orientação 
do sistema de mobilida-
de municipal nos próxi-
mos 10 anos. Ele atende 
a determinação contida na 
Política Nacional de Mo-
bilidade Urbana (PNMU), 
que é uma lei federal ins-
tituída em 2012 que esta-
belece a obrigatoriedade 
de elaboração de planos 
de mobilidade em municí-
pios com mais de 20 mil 
habitantes; além de esta-
belecer prioridades para 
meios de transporte não 
motorizados e coletivos.
Mobilidade Urbana é o 
termo que se usa para defi-
nir o conjunto de desloca-
mentos de pessoas e bens 
que acontece nas cidades, 
isto é, no espaço onde se 

76.352 doses da vacina 
contra influenza no mu-
nicípio desde o início da 
campanha em 10 de abril.
A campanha segue até o 
dia 31 de maio. Mais in-
formações podem ser obti-
das junto à Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
pelo telefone 3629-6232.
Campanha de vacinação 
contra influenza (prévia de 
10 de abril a 16 de maio)
Total de doses aplicadas: 
76.352
Total de doses para os pú-
blicos alvo com meta de 
cobertura: 56.723 (cober-
tura de 82,31%)
Crianças
Público – 20.254
Doses aplicadas – 15.234
Cobertura – 75,21%
Gestantes

dão as atividades sociais e 
econômicas das pessoas e 
onde estas interagem com 
o meio ambiente. Normal-
mente, estes deslocamen-
tos são feitos nas vias a pé, 
de bicicleta, de carro ou de 
ônibus e visam a realiza-
ção de uma atividade tal 
como trabalho e estudo.
Posteriormente, também 
serão realizadas outras 
audiências públicas para 
exposição das propostas e 
participação de toda a po-
pulação.
Serviço:
Audiência do diagnóstico 
do Plano de Mobilidade 
Urbana
Data: 27 de maio
Horário: 18h
Local: Câmara Municipal 
– avenida Walter Thauma-
turgo, 208 – Jardim das 
Nações

Público – 2.963
Doses aplicadas – 2.197
Cobertura – 74,15%
Puérperas
Público – 487
Doses aplicadas –561
Cobertura – 115,2%
Trabalhadores da Saúde
Público – 8.904
Doses aplicadas – 6.481
Cobertura – 72,79%
Idosos
Público – 32.323
Doses aplicadas – 28.485
Cobertura – 88,13%
Professores
Público – 3.977
Doses aplicadas – 3.765
Cobertura – 94,67%
Pacientes com comorbida-
de (sem meta de cobertu-
ra) – 19.017 doses
Policiais (sem meta de co-
bertura) – 612 doses
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Operação Integrada tem 
44 autuações no

trânsito de Taubaté

Obras interditam trechos 
do centro de Taubaté

hoje e na segunda

Em Operação Integrada 
realizada na última quar-
ta-feira, 15 de maio, agen-
tes de trânsito e fiscais de 
transporte da Secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Taubaté lavraram 39 autos 
de infração de trânsito e 5 
autos administrativos no 

Hoje, 18 de maio, e na se-
gunda-feira, 20 de maio, 
haverá interdição em tre-
chos da região central de 
Taubaté. A medida será 
necessária para obras de 
melhorias viárias. A inter-
dição do 18 de maio, das 
7h às 12h, será no cruza-
mento da rua Benjamin 
Constant  X avenida Ti-
radentes para implantação 
de uma lombofaixa. O 
desvio do trânsito sentido 
centro será no cruzamento 

transporte público.
A ação teve participação 
da Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária Federal, Polí-
cia Rodoviária Estadual, 
Polícia Ambiental, Detran 
e Guarda Civil Municipal.
Foram fiscalizados os se-
guintes locais: rua Ben-

da avenida Charles Schn-
neider X rua Gentil de 
Assis Moura; já no senti-
do Quiririm o viaduto da 
Charles Schnneider ficará 
liberado.
Também no sábado, das 
7h às 15h, haverá obras de 
fresagem na rua 4 de mar-
ço, com início na rua 15 
de Novembro até a aveni-
da 9 de Julho. Na segun-
da-feira, 20 de maio, das 
7h às 18h, a mesma via 
funcionará em meia-pis-

jamin Constant, rua Dino 
Bueno, avenida Marechal 
Deodoro, avenida Benedi-
to Elias de Sousa, avenida 
Brigadeiro José Vicente 
de Faria Lima,  avenida 
Itália e Terminal Rodoviá-
rio Intermunicipal (Rodo-
viária Nova).

ta para obras de recapea-
mento. As ruas Francisco 
de Barros, Olavo Bilac e 
Operários serão liberadas 
para trânsito local.
Essa intervenção faz parte 
das obras de requalifica-
ção das calçadas e, caso 
seja necessário, o trânsito 
poderá ser interditado to-
talmente.
As vias estarão sinaliza-
das e agentes de trânsito 
vão orientar e garantir a 
fluidez.


