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A GAzetA dos Municípios

A Escola do Trabalho de 
Taubaté está com inscri-
ções abertas para o curso 
de Auxiliar Administra-
tivo. O curso acontece 
na unidade Jaboticabei-
ras II, que fica na Ave-
nida Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1.555.
Na primeira turma são 25 
alunos por cada período, 
com aulas as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
9h às 12h e das 13h às 16h;
e na segunda turma, 25 
alunos em cada período, 
com aulas as terças, quin-
tas e sextas-feiras, das 
9h às 12h e das 13h às 

O Poupatempo colocou em 
funcionamento um novo 
sistema para facilitar o 
atendimento e reduzir ain-
da mais o tempo de espera 
para tirar a 2ª via da Car-
teira de Identidade (RG). 
Agora é possível efetuar o 
pagamento da taxa do ser-
viço diretamente no portal 
do Poupatempo (www.
poupatempo.sp.gov.br). 
No momento em que a 
pessoa faz o agendamen-
to do dia e horário em que 
deseja ser atendida, o site 
oferece a opção de entra-
da no internet banking, 
para que o pagamento 
seja efetuado sem a ne-
cessidade de deslocamen-
to até a agência bancária. 
Por enquanto, o sistema 
atende os clientes do Ban-
co do Brasil e do Brades-
co, mas o Governo de São 
Paulo está negociando 
com outras instituições 
para facilitar a vida de to-
dos os que precisam dos 
serviços do Poupatempo. 
Quem não é cliente do 
Banco do Brasil e Brades-
co tem a opção de impri-
mir o boleto bancário (Do-
cumento de Arrecadação 
de Receitas Estaduais – 
DARE), que pode ser reco-
lhido em todos os bancos. 
Outra iniciativa do Poupa-
tempo para agilizar o aten-
dimento é o estímulo ao 
uso de leitores de cartões de 
débito (pin pads) de todos 
os bancos para pagamento 

16h. O curso tem a car-
ga horária de 60 horas.
As inscrições encerram 
assim que forem preen-
chidas todas as vagas. 
Para efetuar a matrícula, 
o interessado preci-
sa ter 16 anos comple-
tos e ter concluído o 
ensino fundamental. 
No ato da inscrição é 
necessário apresentar 
cópias do RG, CPF e 
comprovante de ende-
reço e de escolaridade.  
As aulas da primeira tur-
ma têm início no dia 5 
de outubro e da a se-
gunda, em 6 de outubro.

das taxas de serviços do 
Detran e da 2ª via de RG. 
As novas tecnologias 
estão sendo introduzi-
das como parte da es-
tratégia do Governo do 
Estado de São Paulo, 
através da Subsecretaria 
de Tecnologia e Serviços 
ao Cidadão, para apri-
morar o Programa Pou-
patempo, ampliando seu 
alcance. Com o atendi-
mento virtual, mais ba-
rato, o Poupatempo pode 
multiplicar a capacidade 
de atendimento e levar 
serviços diretamente aos 
usuários pela internet. 
O Poupatempo foi im-
plantado em 1997 com 
o objetivo de facilitar a 
vida do cidadão e simpli-
ficar o acesso a documen-
tos e serviços públicos. O 
programa vem passando 
por uma fase de grande 
expansão física e já con-
ta com 66 postos fixos 
em todas as regiões ad-
ministrativas do Estado. 
Agora, ao completar 18 
anos, em novembro, o 
Poupatempo está rece-
bendo investimentos para 
multiplicar os serviços 
eletrônicos, para facili-
tar ainda mais a vida dos 
cidadãos e permitir a so-
lução de problemas com 
documentos sem a neces-
sidade de ir pessoalmente 
aos postos de atendimen-
to. “Estamos falando de 
uma mudança de conceito, 

O futuro profissional terá 
habilidades para realizar 
tarefas de apoio nas rotinas 
das áreas administrativas 
da empresa e do comércio,
seguindo as normas téc-
nicas, ambientais, de 
qualidade e de seguran-
ça e saúde no trabalho.
S e r v i ç o :
Escola do Traba-
lho Jaboticabeiras II
Inscrições para o curso de 
Auxiliar Administrativo
Endereço: Av. Mare-
chal Arthur da Cos-
ta e Silva, 1555
Horário: das 8h às 22h
Telefone: (12) 3622-1170.

com acesso virtual aos ser-
viços sem perda de qua-
lidade no atendimento”, 
afirma Julio Semeghini, 
titular da Subsecretaria 
de Tecnologia e Servi-
ços ao Cidadão do Go-
verno de São Paulo. 
Ele explica que em breve o 
Poupatempo terá terminais 
de autoatendimento para 
a realização de serviços 
mais simples, instalados 
dentro e fora dos postos fí-
sicos. Nos últimos meses, 
além de reformular o por-
tal (www.poupatempo.sp.
gov.br), o Poupatempo ga-
nhou um aplicativo no ‘SP 
Serviços’ (loja de apps do 
Governo do Estado), que 
facilita o agendamento. 
Em breve, o portal ganha-
rá novos serviços, como o 
Achados e Perdidos vir-
tual e a linha do tempo 
pessoal, com registro de 
todos os atendimentos que 
a pessoa solicitou no Pou-
patempo ao longo da vida. 
Programa Poupatempo 
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do 
Estado, executado pela 
Diretoria de Serviços ao 
Cidadão da Prodesp – Tec-
nologia da Informação, 
que, desde a inauguração 
do primeiro posto, em 
1997, já prestou mais de 
457 milhões de atendi-
mentos. Atualmente conta 
com 66 unidades instala-
das na capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral. 

Escola do Trabalho oferece 
100 vagas para curso de Auxiliar 

Administrativo em Taubaté

Poupatempo lança sistema para 
facilitar pagamento de taxas

A Sipat (Semana Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes) da Prefeitura de Caça-
pava será realizada entre 
os dias 16 e 18 de setem-
bro no Clube Jequitibá.
Organizada pela Cipa 
(Comissão Interna de 
Prevenção de Aciden-
tes), a semana tem como 
intuito sensibilizar e re-
fletir com o funcionalis-
mo público a segurança 

A Prefeitura de Santa 
Branca iniciou as obras 
de reforma no muro da 
Rua Prudente de Mora-
es. O projeto teve iní-

no ambiente de trabalho.
A abertura oficial da 
Sipat será às 13h30, 
seguida de palestra mo-
tivacional com Taciano 
Gonçalves (professor de 
educação básica e univer-
sitária, biólogo, mestre 
em ciências ambientais, 
especialista em docência 
superior e gestão escolar) 
e apresentação de um ví-
deo referente a hiperten-

cio em agosto e deve 
ser concluído até o final 
deste mês. A construção, 
que separa o trânsi-
to na via, receberá um 

são e diabetes sob orien-
tação de Amanda Lopes 
de Oliveira, enfermeira 
do trabalho do município.
A programação segue no 
dia 17, a partir das 13h30, 
com palestras de Môni-
ca Miranda de Araujo, 
coordenadora da equipe 
do DST/Aids, e de Luiz 
Alberto Salles, engenhei-
ro de segurança munici-
pal, ambos de Caçapava.
No dia 18 será realiza-
do o show de talentos, 
das 13h30 às 16h30. Os 
servidores interessados 
em participar do show 
devem fazer a inscri-
ção na Casa do Servidor, 
na rua 15 de novembro, 
475, na Vila Pantaleão.
Durante toda a progra-
mação haverá sorteio 
de brindes e coffee bre-
ak aos participantes.

novo acabamento e 
uma grade de proteção,
a fim de garantir também 
a segurança dos pedestres 
que transitam pelo local.
A reforma, além de dar uma 
cara nova ao conhecido 
“paredão” de uma das 
principais ruas da cidade, 
também está reforçan-
do a estrutura do local. 
Por isso pedimos a co-
laboração de todos du-
rante o período de 
interdição do trecho 
para deixarmos a cida-
de mais bonita e segura 
para nossos munícipes!

Prefeitura de Caçapava 
realiza Sipat

Muro na prudente de 
moraes recebe reforma

em Santa Branca 

A Secretaria Municipal 
de Saúde realiza no perío-
do de 21/09 a 25/09/2015 
a Campanha de 
Cardiologia no Centro de 
Saúde das 8h00 às 11h30 
e nas Equipes de Saúde 
da Família, das 8h00 às 
15h30, onde serão ofe-
recidos testes de glice-

mia, aferição de pressão 
arterial, peso, estatura e 
circunferência abdomi-
nal, entrega de material 
educativo e de brindes 
para a população na faixa 
etária à partir de 12 anos.
No dia 19/09/2015 (sába-
do) das 8h00 às 12h00, na 
Estação da Praça Geraldo 

Costa será realizada a aber-
tura da Campanha, sendo 
também oferecidos testes 
de glicemia, aferição de 
pressão arterial, peso, es-
tatura e circunferência ab-
dominal, entrega de mate-
rial educativo e de brindes 
para a população na faixa 
etária à partir de 12 anos.

Tremembé realiza
Campanha de Cardiologia



página 2 A GAzetA dos Municípios 16 de setembro de 2015

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000 E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 16/09/2015 - Tiragem 10.000 exemplares
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da ci-
dade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 - Cen-
tro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativida-
de e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto das 
Letras.

EXPEDIENTE

Instituto de Educação José de Paiva Netto
lidera ranking das melhores escolas de São 

Paulo

A avaliação, feita pelo site MelhorEscola.Net, foi feita por pais, 
alunos, ex-alunos e professores, levando em conta critérios 
como motivação dos estudantes, estrutura e participação na co-
munidade.

O Instituto de Educação José de Paiva Netto, escola filantrópica 
que integra, ao lado da Supercreche Jesus, o Conjunto Educa-
cional Boa Vontade, ficou em primeiro lugar entre 97 escolas 
privadas da capital paulista, de acordo com ranking divulgado 
pelo site MelhorEscola.Net.

A avaliação, feita por pais, alunos, ex-alunos e professores, leva 
em conta a motivação dos estudantes, a estrutura física da esco-
la, a participação da comunidade, o desenvolvimento socioemo-
cional e a preparação para o vestibular. A análise dos internautas 
creditou à Escola a pontuação máxima de cinco estrelas.

Vale observar que, na edição de 2014 do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), o Instituto de Educação José de Paiva Netto 
atingiu 624,43 pontos, o que representa quase 30% a mais do 
que a média nacional, de 486,20, conforme divulgou, à época, o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), que organiza a prova.

Fatores como esses atestam a eficácia da linha educacional cria-
da pelo educador Paiva Netto. Formada pela Pedagogia do Afeto 
e pela Pedagogia do Cidadão Ecumênico, a inovadora proposta 
é aplicada, com sucesso, na rede de ensino da Legião da Boa 
Vontade e nos programas socioeducacionais mantidos pela Ins-
tituição. Ao promover bons valores e aliá-los ao conteúdo peda-
gógico, a Entidade oferece a crianças e adolescentes uma edu-
cação integral, formando “Cérebro e Coração”, como afirma seu 
idealizador.

Reconhecimento
Nesta quarta-feira, 9, o representante do site, sr. Juliano Souza, 
fez questão de conhecer a Unidade e verificar a aplicação desse 
inovador método educacional e foi recepcionado pelo Grupo de 
Instrumentistas e Coral Ecumênico Infantojuvenil da Boa Von-
tade, formado por alunos da Escola. 

Em seguida, Souza percorreu as salas de aula do Conjunto Edu-
cacional e observou a aplicação da linha educacional da Legião 
da Boa Vontade, conversando animadamente com os estudantes 
e os funcionários da Escola.

O Conjunto Educacional Boa Vontade está localizado na Aveni-
da Rudge, 630 e 700 — Bom Retiro, São Paulo/SP. Para outras 
informações, ligue: (11) 3225-4500 ou acesse www.lbv.org.
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O jornalista André Barre-
to lançará o livro infantil 
“O Cachorro e a Cadei-
ra” durante o 6° Festival 
de Literatura de Monteiro 
Lobato. Essa é a sua pri-
meira obra destinada às 
crianças. André também é 
autor do livro “Monteiro 
Lobato – Cidade & Es-
critor”, lançado em 2012. 
Sobre a obra: “O Cachorro 
e a Cadeira” narra a histó-
ria do cãozinho Toby que 
na busca de um bom lugar 
para se viver encontra uma 
velha cadeira de madeira. 
A história é baseada em fa-
tos reais da vida do escri-
tor e de seu cão que viveu 

durante 15 anos. A obra é 
um lançamento da Editora 
Giostri com ilustrações do 
artista Arthur Fernandes. 
O lançamento do livro 
ocorrerá no dia 17 de se-
tembro de 2015 (quinta-
feira), às 19h na Câmara 
de Monteiro Lobato. Os 
livros também estarão 
disponíveis para aquisi-
ção durante o 6° Festi-
val de Literatura Infantil. 
Serviço: Lançamento do 
Livro “O Cachorro e a 
Cadeira” Dia 17 de se-
tembro (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Câmara Municipal
Monteiro Lobato-SP

Jornalista de Monteiro
Lobato lança primeiro

livro infantil
“O Cachorro e a Cadeira”
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Cerca de 400 alunos de 
9 a 16 vão participar 
do Campeonato Esco-
lar organizado pelo Mu-
nicípio de Caçapava. 
O campeonato começa 
no dia 22 de setembro e 
irá reunir dez escolas das 
redes públicas e particu-
lares nas modalidades de 
futsal, xadrez, tênis de 
mesa e vôlei nas catego-
rias feminino e masculino. 
O objetivo é o de in-
tegrar e valorizar os 
alunos de Caçapava, 

além de estimular 
a prática esportiva.
Os jogos serão na es-
cola municipal Daph-
ne César Ghidella (Vila 
Paraíso), Centro Cul-
tural José Francisco 
Natali (Vera Cruz) e 
na quadra do Jardim 
São José. A competição 
vai até 30 de outubro.
A campeonato é uma 
realização conjun-
ta entre as secretarias 
municipais de cultura, es-
porte e lazer e de educação.

Município de Caçapava 
realiza Campeonato 

Escolar

A secretaria de educação 
de Caçapava está com 
inscrições abertas para 
o 1º Show de Talentos 
Mirins, que vai aconte-
cer no dia 8 de outubro, 
na ADC Mafersa. Podem 
participar alunos de esco-
las municipais de educação 
fundamental, representan-
do diferentes categorias, 
de acordo com o ano que 
o aluno está estudando.
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 25 de se-
tembro por meio de uma 
ficha de cadastro no site 

da secretaria munici-
pal de educaçãowww.
cacapavaeduca.com.br
A ficha deverá ser preen-
chida e entregue na sede 
da secretaria, na rua Fran-
cisco Romão do Amaral, 
81, Vila Santa Isabel, 
informando a músi-
ca e o artista que o alu-
no queira apresentar.
O Show de 
Talentos acontecerá no 
período da manhã, das 
8h30 às 11h, e tam-
bém no período da tar-
de: das 13h30 às 16h.

Abertas as inscrições 
para show de

talentos mirins em 
Caçapava
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A Prefeitura de Taubaté 
entrega nesta quinta-feira, 
17, às 10h, a revitalização 
do Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico) do bairro Alto 
São Pedro. O local passou 
por uma reforma interna e 
externa. Outras unidades 
reformadas já foram en-
tregues e estão em funcio-
namento: Cidade Jardim, 

Estiva, Parque Planalto, 
Novo Horizonte, Ima-
culada, IAPI, Baro-
nesa, Ana Rosa, Jar-
dim Resende, Parque 
Três Marias II, Bonfim, 
Belém, Parque Paduan, 
Jaraguá, Parque Aero-
porto e Piratininga. Essas 
obras fazem parte da re-
organização do sistema de 
saúde do município, que 

está em processo de rees-
truturação completa, com 
investimentos próprios, 
do Estado e da União. 
Outras unidades também 
receberão melhorias para 
que o atendimento não seja 
comprometido. O Pamo 
São Pedro fica na rua Ma-
rechal Rondon, 374. Os te-
lefones do local são: (12) 
3631-0253/ 3622-3934.

Prefeitura de Taubaté entrega
revitalização do Pamo São Pedro

Estão abertas as ins-
crições para o curso de 
auxiliar de transporte, 
movimentação e distri-
buição de cargas. A cida-
de disponibiliza 20 vagas 
e os interessados devem 
se inscrever no Espaço 
Juventude, localizado na 
Avenida Fortunato Mo-
reira, 355. O atendimen-
to é de segunda a sexta-
feira, das 13 às 17 horas.
Este curso é ofertado 
pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba por meio 
do Programa Pronatec, 
do Governo Federal.

A escolaridade mínima 
exigida é o 6º ano do En-
sino Fundamental e é ne-
cessário apresentar RG, 
CPF e comprovante de 
escolaridade. As aulas se-
rão realizadas na Etec João 
Gomes de Araújo, a par-
tir do dia 01 de outubro.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza as parce-
rias para que os moradores 
tenham a oportunidade de 
se qualificar para merca-
do de trabalho. Este curso 
tem duração de 240 horas 
e os formandos poderão 
atuar em várias frentes.  

Pinda oferece curso de 
auxiliar de transporte

CÂMARA  MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
         RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
                  ( Artigos 54 e 55 da LC 101/00 )

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
I - COMPARATIVOS:                                                            2º QUADRIMESTRE DE 2015            Valores expressos em R$

1º QUADRIMESTRE 2015 2º QUADRIMESTRE 2015

Receita Corrente Liquida 24.412.005,00 25.289.552,77

R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 552.017,88 2,26% 565.442,01 2,24%

Limite Prudencial 95% (par. un. art. 22) 1.391.484,29 5,70% 1.441.504,51 5,70%

Limite Legal (art. 20) 1.464.720,30 6% 1.517.373,17 6%

Excesso e Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

São Bento do Sapucai, 15 de setembro de 2015.

Paulo Cândido Ribeiro Willian Francisco Teixeira
Presidente da Camara Responsável pelo Controle Interno

Elza Cristina Teodoro
Contadora  CRC nº 1SP292567/0-8


