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OAB realiza feira vegana 
em parceria com o meio 
ambiente de Tremembé

Rotary de Tremembé na 
campanha em prol do CEEP

Feira Vegana de Tremem-
bé  com a participação 
da Comissão de Meio                 
Ambiente da 229ª Subse-
ção de Tremembé sob a 

Na foto Rosana, Maria 
Aparecida, Giuseph, Sér-
gio e Wendre.
Voluntários participan-
tes do Rotary de Tre-

presidência da Dra. Mari-
na Miranda.
Ainda presentes 
no                  evento o meio 
ambiente da prefeitura 

membé estiveram pre-
sentes na campanha para                             
arrecadação de alimentos 
que serão doados para o 
CEEP.

de                              Tremem-
bé e Dra. Lígia da OAB qu
e                                       pres-
tigiou o acontecimento co-
roado de sucesso

O trabalho foi realiza-
do nas portas do super-
mercado Leal do Vale O 
CEEP receberá os alimen-
tos ainda antes do natal. 

OAB de Tremembé
encerramento 2019 

A Cerimônia de encer-
ramento das atividades 
sócio culturais do ano 
de 2019 ocorreu no dia 
13 de dezembro com                            
entrega de carteira para a 
advogada Dra ALANA DE 
GODOY CAMARGO. 
O presidente procedeu a 
entrega dos certificados de 
agradecimento para algu-
mas instituições foram im-
prescindíveis para a reali-
zação de nossos trabalhos  
PREFEITURA MUNICI-
PAL DE TREMEMBÉ,  
CÂMARA MUNICI-
PAL DE TREMEM-
BÉ, AO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNI-
CIPAL, SR.VAGNER 
LEANDRO DE LIMA 
Ao Jornal A GAZE-

TA DOS MUNICÍ-
PIOS, Dr. DANIEL DO-
MINGUES RIBEIRO 
1ª Cia do 5º BPMI Ge-
neral Salgado, que 
esteve presente em 
diversas atividades desen-
volvidas neste ano DE 2019 
Contamos com o 
apoio dos Policiais: 
Soldado PM A l e x 
Moreira de Castro  
Soldado PM D i e -
go Veralino Tonini 
Cabo PM  
Alexei Marques de Lima 
Cabo PM   
Paulo de Oliveira Jr 
Cabo PM   
Alessandro José Mo-
reira dos Santos 
O Agradecimento foi en-
tregue ao Sub Tenente 

Alexandre José Ferreira 
que representou o Co-
mandante da 1ª Cia Ca-
pitão Luciano Prudêncio 
Foram homenageados os 
membros das Comissões de  
esporte, assistên-
cia judiciária e os                                                        
advogados que participa-
ram do projeto saúde bate 
à sua porta em parceria 
com a secretaria munici-
pal de saúde.
A cerimônia foi encerrada 
com a homenagem pelo 
trabalho desenvolvido 
com as crianças do nosso 
município na aplicação 
do Programa Educacional 
de resistência às drogas e 
violência -  PROERD  re-
alizado pelo Policial Cabo 
PM Marcelo Luiz Queiroz

Tremembé apresenta
uma das mais belas
decorações de Natal.

Tremembé tem recebido 
visitantes de todo o vale 
que ficam encantados 
com a decoração de Natal. 

Milhares de luzes ursos 
pinguins e neve artificial 
compõem o cenário. E 
ainda o Papai Noel espera 

todas as  noites crianças 
que aparecem para fazer o 
pedido de presentes para o 
natal.
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Prefeitura assina
contrato para instalação 

de LED em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
promoveu a assinatura do 
contrato com a empre-
sa vencedora da licitação 
para a instalação   lâmpa-
das de LED na vias públi-
cas. 
O evento aconteceu às 
10h, junto com a cerimô-
nia de entrega da amplia-
ção do Centro de Opera-
ções Integradas (COI).
A empresa contratada, Ci-
teluz Serviços de Ilumina-

ção Urbana SA, ficará res-
ponsável pela prestação 
de serviço de engenharia 
elétrica com fornecimento 
de material e mão de obra 
para os serviços de substi-
tuição de 25.856 luminá-
rias de LED. O contrato 
foi assinado no valor de 
R$ 16.313.320,13.
Taubaté já possui 2.164 
pontos iluminados com 
LED nos principais cor-
redores viários da região 

central e em 10 bairros. 
Esta tecnologia permite 
uma iluminação mais efi-
caz, economia de energia 
e maior tempo de vida útil.
Serviço – ampliação do 
COI/ assinatura do con-
trato para implantação de 
LEDs
Dia – 20 de dezembro de 
2019Horário – 10h
Endereço – Prédio da CTI 
– Praça Feliz Guisard, 11, 
Centro
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Taubaté é sede da
51ª Copa São Paulo
de Futebol Júnior

Centro Comercial 10 de julho 
será revitalizado e transformado 

em calçadão em Pinda

SAMU de Pinda é
oficialmente habilitado 

pelo Ministério da Saúde

Taubaté recebe em janeiro 
de 2020 a 51ª edição da 
Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior.
Ao todo, 128 clubes vão 
disputar a Copinha. O 
maior torneio de base do 
futebol brasileiro está di-
vidido em 32 chaves. A 
final do campeonato é em 
25 de janeiro, aniversário 
de São Paulo, no Pacaem-
bu. Os meninos do Espor-
te Clube Taubaté estão no 
grupo 23 e vão disputar 
partidas na primeira fase 
com as equipes do Capital 
FC (TO), River AC (PI) e 
Atlético Mineiro (MG).
O Burrinho faz sua estreia 
às 13h do dia 3 de janei-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai revitalizar 
o Centro Comercial 10 de 
Julho e transformar o local 
em um calçadão. As obras 
vão começar no início de 
janeiro de 2020 e devem 
ser concluídas até o fim de 
abril. De acordo com a Se-
cretaria de Obras e Plane-
jamento, será feita a inter-
venção na modernização 
na rede de águas, revisão 
em toda a drenagem de 
águas pluviais e na repa-
ginação do piso com seus 
acessos, iluminação, piso 
podotátil e sinalização 
– modelo semelhante ao 
existente na Praça Mon-
senhor Marcondes e Praça 
da Bíblia, por exemplo.
O valor do investimento é 

O SAMU – Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência – 
de Pindamonhangaba recebeu 
oficialmente, nesta semana, 
após todo o trâmite burocrá-
tico necessário, a habilitação 
do Ministério de Saúde. Com 
isso, passará a receber o re-
passe de Ministério, sendo o 
valor total de R$777 mil anu-
al, que será repassado em 12 
parcelas.
Desde 2017 até o momento, 
todo o custeio do SAMU era 
pago com recursos do tesou-
ro, somando cerca de R$300 
mil (com duas unidades: Pin-
da e Moreira César, e três am-
bulâncias). 
De acordo com a secretária 
adjunta de Saúde, Mariana 
Prado Freire, no ano passado, 
a Secretaria de Saúde da Pre-
feitura entrou com pedido de 
habilitação junto ao Ministé-
rio da Saúde.
“A partir da nossa solicita-
ção, foram realizadas várias 
diligências no município e, 
em abril de 2019 o Ministé-
rio reconheceu nosso proces-
so como completo e correto, 
reconhecendo todo o nosso 
trabalho. Após todo o trâmi-
te burocrático, tivemos a pu-
blicação no diário oficial, a 
partir de agora, teremos este 
grande apoio no custeio do 
SAMU”, explicou.
A inclusão de Pindamonhan-

ro, sexta-feira, no estádio 
Joaquim de Morais Filho 
(Joaquinzão) contra o Ca-
pital FC. A cerimônia ofi-
cial de abertura dos jogos 
em Taubaté será antes do 
primeiro jogo, às 12h30.
A Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior é uma organiza-
ção da Federação Paulista 
de Futebol e Prefeitura de 
Taubaté, com apoio do Es-
porte Clube Taubaté.
Confira abaixo a tabela de 
jogos da primeira fase.
Imprensa
Os veículos do comuni-
cação interessados em fa-
zer a cobertura dos jogos, 
devem fazer o credencia-
mento com o EC Taubaté, 

de aproximadamente R$ 
400 mil, cuja obra será 
executada em parceria 
entre Prefeitura, Sabesp e 
a Empresa Ecolyzer (por 
meio da participação co-
munitária – Decreto de 
Doação de Área Indus-
trial).
A Prefeitura apresentou 
o projeto de revitalização 
aos comerciantes do local, 
que aprovaram a iniciati-
va. Para Eduardo Augus-
to Spaldin, a proposta é 
muito boa. “Será uma área 
mais próxima da realidade 
atual de centros de com-
pras. 
Uma ideia inovadora e 
que rompe com aquele 
modelo antigo que existe 
hoje. Essa modernização 

gaba no SAMU Regional de 
Guaratinguetá e o desliga-
mento do SAMU Regional 
do Vale do Paraíba e Região 
Serrana, coordenado pelo 
CISAMU, foi aprovada pela 
CIB – Comissão de Inter-
gestores Bipartite do Estado 
de São Paulo, em março de 
2018. A partir daí, Pindamo-
nhangaba pôde se habilitar 
junto ao Ministério da Saúde 
para receber recursos para o 
custeio dos serviços, fato que 
ocorreu efetivamente neste 
mês de dezembro. Importan-
te destacar que, mesmo com 
os trâmites burocráticos em 
andamento, o SAMU de Pin-
damonhangaba nunca deixou 
de atender os munícipes que 
ligaram para o 192.
“Administrar é pensar na 
população. Sem dúvidas, o 
SAMU trouxe um grande 
ganho para a saúde em Pin-
damonhangaba, tanto que 
instalamos duas unidades 
em nosso município, sendo 

pelo e-mail:  comunica-
cao@ectaubate.com.br.
GRUPO 23 – Taubaté
03/01/20 (sex), 13h: EC 
TAUBATÉ (SP) x CAPI-
TAL FC (TO)
03/01/20 (sex), 15h15: 
ATLÉTICO MINEIRO 
(MG) x RIVER AC (PI)
06/01/20 (seg), 12h45: EC 
TAUBATÉ (SP) x RIVER 
AC (PI)
06/01/20 (seg), 15h: CA-
PITAL FC (TO) x ATLÉ-
TICO MINEIRO (MG)
09/01/20 (qui), 12h45: RI-
VER AC (PI) x CAPITAL 
FC (TO)
09/01/20 (qui), 15h: EC 
TAUBATÉ (SP) x ATLÉ-
TICO MINEIRO (MG)

vai beneficiar os lojistas e 
também o público”.
Assim como ele, Kathlen 
Pinto Costa, que vai abrir 
uma ótica na próxima se-
mana, também gostou da 
iniciativa da Prefeitura. 
“Adorei a proposta por-
que vai valorizar nossos 
pontos, toda questão de 
calçamento, melhorar a 
iluminação – e com isso 
poderemos também ficar 
abertos em épocas espe-
ciais do comércio, como 
Natal, Dia das Mães e ou-
tros”.
Nas próximas semanas 
deve ser agendado um 
novo encontro com os co-
merciantes para definição 
de itens específicos em re-
lação às obras.

a segunda em Moreira César, 
tudo com economicidade e 
qualidade de atendimento. 
Agora, com a habilitação jun-
to ao Ministério da Saúde, te-
remos um ganho ainda maior 
em investimento do dinheiro 
público na área da saúde”, 
avaliou o prefeito Dr. Isael 
Domingues.
Em que casos devo chamar o 
SAMU?
– Dores no peito de apareci-
mento súbito
– Situações de intoxicação ou 
envenenamento
– Queimaduras graves
– Trabalhos de parto com ris-
co de morte da mãe ou do feto
– Queda acidental
– Crises convulsivas (ataque, 
convulsão)
– Acidentes de trânsito com 
atropelamento
– Traumas (tórax, abdômen, 
crânio e fraturas)
– Perda de consciência (des-
maio)
– Sangramentos, hemorragias

Prefeitura de Taubaté suspende 
atividades no Natal e Ano Novo

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nos dias 24,25, 
31 de dezembro, 1, 2 e 3 
de janeiro.
Os Postos de Entrega Vo-
luntária funcionam nos 
dias 24 e 31 de dezembro 
até às 12h e estarão fecha-
dos nos dias 25 de dezem-
bro e 1 de janeiro. Nos 
demais dias, o funciona-
mento é normal.
A coleta de lixo será inter-
rompida somente nos dias 
25 de dezembro e 1 de ja-
neiro.
O Mercado Municipal de 
Taubaté também fica fe-
chado nos dias 25 de de-
zembro e 1 de janeiro. 
Nos demais dias funciona 
normalmente. Devido ao 
período de festas, a feira 
livre no Mercadão terá ho-
rário especial. Dias 23, 24, 
30 e 31 abre das 6h às 14h. 
Não abre nos dias 25 de 
dezembro e 1 de janeiro.
Essenciais
Serviços essenciais à po-
pulação não serão inter-
rompidos durante o feria-
do:
HMUT/UPA Infantil; UPA 
Central; UPA San Marino; 
UPA Santa Helena; UPA 

Cecap; Serviço de Veri-
ficação de Óbito (SVO); 
Guarda Municipal; Servi-
ço Funerário Municipal; 
Centro de Referência Es-
pecializado para Popula-
ção em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h; Abrigo Institucional 
para População em Situa-
ção de Rua (24h); Abrigo 
Temporário – Casa Transi-
tória (24h).
Rodoviária
O Terminal Rodoviário de 
Taubaté deve receber cer-
ca de 4.000 pessoas por dia 
durante o período de Natal 
e Ano Novo. Este número 
é considerado o dobro do 
movimento de um final de 
semana normal.
Os destinos mais procu-
rados são: Ubatuba, Apa-
recida, São Paulo, Santos, 
sul de Minas Gerais (São 
Lourenço, Caxambu e Ita-
nhandu) e Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, 
São José do Rio Preto, Re-
sende, Volta Redonda.  A 
maioria das empresas de 
ônibus já está trabalhan-
do com carros extras. A 
orientação é para que os 
passageiros comprem as 
passagens com antecedên-

cia, etiquetem as malas e 
confiram os documentos 
necessários para viajar. O 
ideal é chegar com uma 
hora de antecedência em 
relação ao horário de par-
tida do ônibus. O embar-
que desacompanhado de 
responsáveis vale apenas 
para adolescentes  a partir 
dos 16 anos.
Destinos e Preços:
Ubatuba – R$ 39,45
Aparecida – R$ 14,95
São Paulo – R$ 41,65 à R$ 
44,20
Caxambu – R$ 56
Itanhandu – R$ 47
São Lourenço – R$ 58
Rio de Janeiro – R$ 126 a 
R$ 220
Curitiba – R$ 124
São José do Rio Preto – 
R$ 160,79
Santos – R$ 80
Resende – R$ 60 a R$ 104
Volta Redonda  – R$ 52 a 
R$ 77
Belo Horizonte – R$ 161 
a R$ 290
Alguns preços variam 
para o mesmo destino, 
pois o passageiro tem a 
opção de escolha do ho-
rário e do tipo de ônibus, 
convencional, executivo 
ou semi leito.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Fim de ano 

O que você fez pelos seus semelhantes? 
O que você fez pela natureza e pelos animais? 
Quantas pessoas você ajudou a atravessar a rua? 
Quantas pessoas você ajudou a carregar um pacote? 
Quantas árvores você plantou e aquelas que estavam quase morrendo, 
quantas você regou?
Com quantas pessoas que estavam tristes você conversou? Quantos ca-
chorrinhos que você viu pela rua, passou a mão em suas cabeças como 
gesto de carinho?
Quantas pessoas que você viu desorientada, você deu um alento ou uma 
palavra de conforto?
Quantas pessoas você cumprimentou quando viu que elas fizeram um 
gesto de amor? 
Quanto de alegria você tentou passar adiante no dia a dia?
Agora ainda que você não tenha feito tudo que podia para melhorar este 
mundo, você deve agradecer muito pela graça de poder ter feito o que 
fez, pois para isso durante o ano todo diariamente você foi presenteado 
com o mais caro de todos os presentes que é a vida que Deus lhe pro-
porcionou, para que no ano que vem ainda com suas graças, você possa 
com fé e esperança levar adiante seu sonho de uma vida melhor para 
todos.
Aos do bem, para que continuem no caminho do bem e aos outros que 
aprendam que nesta vida o que importa é fazer seus irmãos felizes, as-
sim com certeza serão felizes também.
Um beijo no coração de cada um.

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 
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Atletas Vice-campeões
Brasileiros de vôlei são

recebidos pelo Prefeito de Pinda

Festa de Gala marca
encerramento do ano da

ginástica artística em Pinda

Equipe de Águas Abertas 
conquista importantes

resultados no Rio de Janeiro

Fiscalização de posturas e vigilância 
sanitária realizam inutilização de

alimentos contaminados em Pinda

Zeladoria dos espaços públicos
é dinamizada com várias frentes

de trabalho em Pinda

Os atletas de vôlei adapta-
do de Pindamonhangaba, 
que foram vice-campeões 
da Superliga Nacional de 
Vôlei Adaptado Masculi-
no da Melhor Idade, nes-
te fim de semana, em São 
José do Rio Preto, foram 
recebidos pelo prefeito 
Dr. Isael Domingues, na 

Uma festa de gala marcou 
o encerramento do ano 
da Ginástica Artística. Na 
quinta-feira (12), o Cen-
tro de Treinamento Luís 
Caloi recebeu um evento 
com diversas apresenta-
ções das equipes de todas 
as idades. A atividade en-
cerrou o terceiro ano do 

Atletas da equipe de nata-
ção de Águas Abertas da 
Semelp, participaram do 
Circuito Rei e Rainha do 
Mar. A competição foi re-
alizada na praia de Copa-
cabana, na cidade do Rio 
de Janeiro, e mesmo com 

As equipes de Fiscaliza-
ção de Posturas e Vigilân-
cia Sanitária realizaram a 
inutilização de cerca de 
30Kg de alimentos conta-
minados. A ação ocorreu 
após queixas de muníci-
pes relatando as condições 
inadequadas na venda de 
alimentos e, após o con-
sumo desses alimentos, 
apresentaram quadro de 
intoxicação alimentar.
Diante dos fatos, a fisca-
lização iniciou trabalho 
de investigação e com 
o auxílio de denúncias 
anônimas, as equipes de 

Com o crescimento ace-
lerado da cidade, somente 
seus servidores públicos 
não dão conta da conser-
vação urbana, como ser-
viços de poda e capina 
de matos e árvores. Para 
dinamizar essa missão, a 
Secretaria de Meio Am-
biente conta hoje com ou-
tras três frentes.
A maior delas é realizada 
pela prestação de serviços 
públicos junto a empresa 
Pioneira que coloca seus 
profissionais diariamen-
te em todos os bairros da 
cidade, limpando e con-
servando nossas vias pú-
blicas.
Outra frente acontece 
através de convênio inédi-
to firmado com a FUNAP 
(Fundação de Amparo ao 
Preso), o município am-
pliou para 80 o número de 
presos e egressos que tra-
balham na limpeza urbana 
de Pindamonhangaba e do 

quinta-feira (19), em seu 
gabinete.
Participaram do encontro 
com o prefeito as equi-
pes de voleibol adaptado 
masculino, das categorias 
59+ e 69+. Comissão téc-
nica: Cláudio Marcondes, 
Vagner Cruz, Márcia Fia-
lho e Célia Martins. Atle-

projeto de Ginástica Artís-
tica da Semelp.
Além das apresentações, 
foram feitas premiações 
dos melhores do ano. O 
evento teve a presença do 
prefeito Dr. Isael Domin-
gues, da primeira-dama 
e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 

o mar gelado e bem agi-
tado os atletas Pindenses 
conquistaram importantes 
resultados.
Beto Miranda conquistou 
a 2°colocação na categoria 
e 44° geral, (prova de 1km 
contou com mais de 700 

fiscalização chegaram ao 
endereço na região central 
do município onde se ar-
mazenava e manipulavam 
os alimentos.
O local era desprovido das 
condições mínimas estru-
turais para exploração da 
atividade, condições estas 
que vão desde a ausência 
de refrigeração para ali-
mentos mais sensíveis à 
temperatura (maionese, 
requeijão) até a presença 
de mofo e sujidade extre-
ma, em desacordo com 
as condições sanitárias, 
de acordo com o diretor 

Distrito de Moreira César, 
um verdadeiro exemplo de 
inclusão social, desenvol-
vendo nos participantes os 
seus potenciais como ci-
dadãos e profissionais.
E a terceira frente também 
é outra ação social junto à 
Secretaria de Assistência 
Social através do bolsa 
auxílio dos PEADs (Pro-
grama Emergencial de 
Auxílio ao Desemprega-
do), trazendo mais pessoal 
para cuidar da beleza da 
cidade.
Com o objetivo de agilizar 
ainda mais essa demanda, 
a Secretaria de Meio Am-
biente assinará nos próxi-
mos dias o contrato com 
empresa especializada 
para prestação de serviço 
de poda e supressão de 
exemplares arbóreos em 
vias, logradouros e can-
teiros de vias públicas de 
prédios públicos e áreas 
verdes do município.

tas 59+: Nicoletti, Gaia, 
Jurandir, Sávio, Camilo, 
Arildo, Paulão, Bene, Joi-
nha, Moisés, João Bosco, 
Ivan. Atletas 69+: Claudi-
nho, Lima, Francis, Nene-
zão, Marcão, José Carlos, 
Machado, Domingos, Ma-
zinho, Falcão, Adalberto, 
Áureo, Orlando.

Cláudia Domingues, se-
cretário de Esportes Anto-
nio Macedo Gíudice, entre 
outras autoridades.
A equipe de Ginástica Ar-
tística agradece a todos 
os seus apoiadores e aos 
atletas por todo empenho 
e dedicação em mais este 
ano de sucesso.

atletas); Leandro Barbosa 
conquistou a 7°colocação 
na categoria e 323° geral 
(1km); e Washington Mo-
reira conquistou a 5°colo-
cação na categoria e 89° 
no geral (prova de 10km 
contou com 159 atletas).

de Proteção aos Riscos e 
Agravos a Saúde, Rafael 
Lamana. 
“O consumo de produtos 
do gênero alimentícios 
deve ser feito com cautela, 
ainda mais em dias com 
temperaturas altas”, afir-
mou.
Ante a situação, foi lavra-
da a cassação do Alvará 
de Funcionamento e o 
responsável está proibido 
de realizar a atividade, se-
gundo informou o gerente 
da Fiscalização de Postu-
ras da Prefeitura, André 
Marcos.

Operação Tapa Buraco
Outra preocupação impor-
tante de zeladoria é a ope-
ração tapa-buraco. Atual-
mente, ela é realizada com 
material, maquinário e 
mão de obra da Secretaria 
de Obras e Planejamento 
mas nas próximas sema-
nas ganhará novo reforço.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues assinou o contra-
to de prestação de serviços 
com empresa especializa-
da com fornecimento de 
material e mão de obra 
para execução de opera-
ção tapa-buraco em diver-
sas ruas do município.
“Sabemos que com o perí-
odo chuvoso a resposta ao 
surgimento de buracos em 
vias públicas deve ser agi-
lizada e por esse motivo 
vamos assinar esse contra-
to de R$ 2,6 milhões para 
trazer mais segurança em 
nossas vias públicas”, afir-
mou o Dr. Isael.
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Lagoinha completa 66 anos no dia 23 de dezembro

Lagoinha
São Paulo – SP
Histórico
Na fase do café, os pou-
sos dos tropeiros que de-
mandavam de Ubatuba, no 
litoral norte, para o Vale 
do paraíba e sul de Minas 
Gerais, deram origem ao 
povoado, em meados do 
século XIX. A fundação é 
atribuída à família dos An-
tocas, que se fixou na re-
gião do Alto Paraíba e fez 
doação de seis alqueires e 
meio de terras à Nossa Se-
nhora da Conceição. 
Construíram em seu lou-
vor, uma capela, ao redor 
da qual surgiram as pri-
meiras casas. Os sobrados 
dos senhores do café se 
ergueram ao longo da vida 
principal, alguns dos quais 

se conservam até hoje. O 
povoado então nascente, 
ficou conhecido como La-
goinha, devido a existência 
de uma pequena lagoa em 
suas terras. 
Lagoinha foi elevada a 
Freguesia, sendo a paró-
quia constituída no mesmo 
ano de 1866. Em 1880, tor-
nou-se Vila, categoria que 
conservou até 1934, quan-
do o Governo Estadual o 
fez retornar à condição de 
Distrito de paz. Foi resta-
belecido à Município em 
1953.
Gentílico: lagoinhense
Formação Administrativa
Aos 26 de Março de 1866, 
através da lei Número 22, 
foi criada a paróquia de 
Nossa Senhora da Con-
ceição de Lagoinha, inte-

grando o Município de São 
Luiz do Paraitinga, Co-
marca de Paraibuna.
Aos 25 de Janeiro de 1880, 
através da Lei Número 
128, foi elevada à condição 
de Vila de Nossa Senhora 
da Conceição de Lagoi-
nha, ainda fazendo parte 
do Município e Comarca 
de São Luiz do Paraitinga.
Aos 19 de Fevereiro de 
1900, através da Lei Nú-
mero 38, a Vila de Lagoi-
nha foi elevada à condição 
de Município, Comarca de 
São Luiz do Paraitinga. Foi 
sua primeira emancipação 
política, que durou apenas 
trinta e quatro anos.
Aos 21 de Maio de 1934, 
através do Decreto-Lei 
Número 6448, Lagoinha 
voltou à condição de Dis-

trito e passou a integrar o 
Município e Comarca de 
Cunha.
Aos 30 de Novembro de 
1944, através do Decreto-
-Lei Número 14334, ainda 
sob a condição de Distrito, 
Lagoinha voltou a perten-
cer ao Município e Comar-
ca de São Luiz do Paraitin-
ga..
Finalmente, aos 23 de 
Dezembro de 1953, atra-
vés do Decreto-Lei Nú-
mero34334, Lagoinha 
foi novamente, elevada à 
condição de Município, 
readquirindo sua autono-
mia política, integrando a 
Comarca de São Luiz do 
Paraitinga.
Em razão dessa nova 
emancipação política, aos 
03 de outubro de 1954 fo-
ram realizadas as eleições 
para os cargos de Prefeito, 
Vice-prefeito e Vereadores 
de Lagoinha, que contava, 

à época, com 1.094 elei-
tores legalmente inscritos. 
No dia das eleições compa-
receram e votaram apenas 
787 eleitores, elegendo:
a) Para Prefeito: Pedro Al-
ves Ferreira (PSD);
b) Para Vice-prefeito: José 
Maria Landim (PSD);
c) Para Vereadores: José 
de Oliveira Santos (PSP), 
Geraldo Pereira Coelho 
(PSP), Albertino José Fer-
reira (PSP), Antônio Alves 
da Rocha (PSP), Bento Ja-
nuário de Gouveia (PSP), 
Geraldo Antônio de Souza 
(PSD) e José Gonzaga de 
Campos (PSP).
Fatos Relevantes
Iluminação Pública
A Iluminação pública, no 
início deste século, era 
produzida por querosene 
ou carbureto, que abaste-
ciam os lampiões que fica-
vam fixados nas esquinas 
e casas próximas à Igreja 

Matriz.
Aos 08 de dezembro de 
1942, o Padre Chico inau-
gura a Usina Hidroelétrica 
instalada no sítio do “João 
Inácio”, a três quilômetros 
de Lagoinha. 
A Energia produzida por 
essa usina iluminava ape-
nas a Igreja Matriz e ime-
diações.
Aos 31 de agosto de 1957, 
tem início o fornecimen-
to de energia elétrica ao 
município de Lagoinha, 
proveniente de uma Usina 
Termoelétrica, doada pelo 
governador Jânio da Silva 
Quadros e instalada na es-
quina das ruas Padre João 
Paulo e São Benedito.
Aos de 27 de Maio de 1975 
a CESP instala o regular 
fornecimento de energia 
elétrica, servindo não só 
a cidade, mas também a 
inúmeros bairros do novo 
município.

CRAS realiza confraternização 
para grupo da melhor idade 

em Natividade da Serra

O Grupo de Idoso que 
atendido pelo SCFV - 
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vín-
culos ofertado pelo Cras 
participou ontem de uma 
noite especial, confrater-
nização de final de ano.
A programação come-
morativa teve lugar nas 
dependências do Depar-
tamento de Desenvolvi-
mento Social, sendo ini-
ciada com o jantar, logo 
após o grupo assistiu a 

uma apresentação de dan-
ça que animou a todos. A 
noite ainda contou com 
amigo secreto que a cada 
presente um abraço, entre-
ga de kits natalinos com 
suco de uva e chocotone, 
Prefeita Lurdinha Carva-
lho esteve presente e par-
ticipou de todo evento.
“Eu desejo um natal de 
muito amor, união e paz 
para todos vocês meus 
queridos, eu e minha equi-
pe fizemos tudo com mui-

to carinho, cada comida, 
cada enfeite, tudo pensado 
para tornar esse momento 
tão especial” disse Helena 
Alves Secretária de Pro-
moção e Desenvolvimen-
to Social.
Prefeitura Municipal pa-
rabeniza a toda equipe 
do Cras e Departamento 
de Desenvolvimento, que 
em parceria realizam um 
trabalho formidável com 
os grupos atendidos pelo 
Cras.

Os funcionários da Prefeitura 
de Monteiro Lobato encerraram 

as atividades de 2019

Os funcionários da Prefei-
tura de Monteiro Lobato 
encerraram as atividades 
de 2019 em uma agradá-
vel manhã de confraterni-

zação. 
A ocasião serviu para ce-
lebrar a união e agradecer 
todo o empenho dos traba-
lhadores em prol da quali-

dade de vida dos cidadãos 
lobatenses. 
Um Feliz Natal e um prós-
pero Ano Novo para to-
dos!
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