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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou nesta terça-feira, 
dia 13, o programa Re-
médio em Casa, que vai 
garantir a entrega de re-
médios a domicílio para 
pacientes hipertensos, 
diabéticos ou com 
mais de 60 anos.
O atendimento ocorre nos 
15 núcleos de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) 
e o paciente beneficiado 
tem que ter tratamento 

O Mercatau recebe neste 
sábado, dia 17, às 9h30, 
o cantor Gustavo Sali-
nas no “Mercado Mu-
sical”. O objetivo é le-
var entretenimento ao 
público que visita a feira 
nas manhãs de sábado.
Envolvido com a música 

As praças Dom Epami-
nondas e da Eletro, no 
Centro, e Vila Rica, na Es-
tiva, recebem neste fim de 
semana os artistas Luiza 
Monteiro, o grupo Adonai 
e Marcelo Magnum, no 
projeto “Show na Praça”.
No sábado, dia 17, Luiza 
Monteiro se apresenta na 
Praça Dom Epaminondas, 
às 9h30. Com mais de 25 
anos de carreira, Luiza tem 
em seu currículo diversos 
CDs gravados e apresen-

A Prefeitura de Tauba-
té assina hoje, convê-
nios para o restauro da 
Igreja do Rosário e Es-
tação Ferroviária. No 
local será assinada tam-

contínuo, de até seis me-
ses, quando deve passar 
novamente por consulta.
A primeira entrega aconte-
ceu no bairro Parque Aero-
porto, ao casal José Ferrei-
ra dos Santos, 70 anos, e 
Dalva Tavares dos San-
tos, 63 anos, que fazem 
tratamento para hiper-
tensão. O prefeito Ortiz 
Junior e o Secretário de 
Saúde do município, João 
Ebram, estiveram pes-

desde pequeno, em uma 
família em que até seus bi-
savós eram músicos, Gus-
tavo tem um vasto reper-
tório em mais de 25 anos 
de carreira e seis anos de 
estudo em música erudita 
na Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-

tações em Londres. Para 
esta apresentação, a can-
tora traz músicas nacio-
nais de Chico Buarque, 
Caetano Veloso, Djavan, 
Gilberto Gil entre outros.
No sábado, das 14h às 
18h, tem várias atrações 
com o grupo de jovens 
Adonai, na Praça da Ele-
tro. O grupo promove a 
Campanha de Ação e Ci-
dadania com teatro, músi-
ca e atividades recreativas.
No domingo, dia 18, Mar-

bém a Ordem de Servi-
ço para início de obra na 
Vila Santo Aleixo e 
anúncio de obra no Pa-
lácio do Bom Conselho.
O evento acontecerá às 

soalmente participando 
desta primeira entrega.
“Nós fomos avisados 
no postinho que passa-
ríamos a receber nosso 
medicamento em casa. 
É um benefício muito 
grande pra gente”, dis-
se a dona de casa Dalva.
A estimativa é que o pro-
jeto comece com cer-
ca de 200 atendimen-
tos por mês, podendo 
aumentar gradativamente.

margo. Para este sábado, 
o cantor levará o MPB, 
de artistas como Rena-
to Teixeira, ao Mercatau.
O Mercatau fica na 
Rua Professora Esco-
lástica Maria de Jesus, 
no bairro Jardim Eulá-
lia. O evento é gratuito.

celo Magnum toca músi-
ca sertaneja na Praça Vila 
Rica, a partir das 9h30. 
Natural de Taubaté, Mar-
celo possui 10 anos de 
carreira. Sempre com seu 
violão, o sertanejo canta 
músicas próprias e inter-
preta canções de Bruno 
& Marrone, Leonardo, 
Zezé di Camargo & Lu-
ciano, João Paulo & Da-
niel e Hugo & Tiago. As 
atrações do projeto “Show 
na Praça” são gratuitas.

10h, na Fundação Dom 
Couto, que fica na Pra-
ça Barão do Rio Branco, 
30 – Centro – Taubaté.
A solenidade será 
aberta à imprensa.

Prefeitura de Taubaté inicia
programa “Remédio em Casa”

Gustavo Salinas é atração do 
Mercado Musical neste sábado

Atrações para todos os gostos 
no “Show na Praça” em Taubaté

Assinatura de convênios para 
Prédios Históricos de Taubaté

A CDHU - Companhia 
de Desenvolvimen-
to Habitacional Urba-
no - do Governo do Es-
tado de São Paulo e a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, 
realizaram na manhã de 
quinta-feira (8) o sorteio 
dos apartamentos para 
pessoas com deficiência 
no loteamento Azere-
do, em Moreira César. O 
sorteio ocorreu na ma-
nhã de quinta-feira (8) 
no Centro Esportivo José 

Ely Miranda, “Zito”.
De acordo com as infor-
mações da CDHU, as 
pessoas com deficiên-
cia física sorteadas serão 
avaliadas por um médico. 
Ao todo, foram con-
templadas sete pesso-
as e mais sete suplentes.
Iara de Lima Pereira é de-
ficiente auditiva e foi uma 
das contempladas. Ela con-
ta que esperou realizar este 
sonho durante 15 anos e irá 
mudar assim que pegar as 
chaves. Iara irá morar com 
seus dois filhos e reve-

la que a alegria é imensa.
Vera Lúcia de Jesus Go-
mes possui um neto que 
é deficiente físico e agra-
dece muito a Deus por ter 
sido sorteada. “Deus sabe 
a nossa necessidade, quan-
do o meu neto nasceu o 
médico falou que ele nun-
ca iria andar, mas, graças a 
Deus com oito anos ele 
conseguiu dar os primei-
ros passos. Vamos mudar 
o mais rápido possível, 
a gente paga aluguel e 
a alegria é total de ter-
mos sido sorteados”.

Pessoas com deficiência 
participam de sorteio dos 
apartamentos em Pinda

O Natal de 2015 pode ser 
um pouco mais feliz para 
inúmeras crianças da ci-
dade. Os brinquedos que 
você não usa mais e es-
tão em bom estado po-
dem ser doados. O Fundo 
Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba está 
promovendo a campa-
nha “Natal Solidário”. Os 
brinquedos podem ser en-
tregues em prédios públi-
cos, empresas parceiras e 
também na sede do Fundo 
Social de Solidariedade.

A campanha “Natal 
Solidário” é um tra-
balho que vem sendo 
desenvolvido pelo Fun-
do Social de Solidarie-
dade com o intuito de fa-
zer com que as pessoas 
possam fazer a alegria de 
várias crianças de famí-
lias carentes e que tam-
bém são atendidas em 
instituições que prestam 
serviços ao município.
O Fundo Social de Soli-
dariedade também está de 
portas abertas para novas 

parcerias. Os interessa-
dos em contribuir com a 
campanha, seja doando 
os brinquedos, ou, dispo-
nibilizando o local para 
ponto de arrecadação, 
podem entrar em conta-
to com os responsáveis 
pelo telefone 3643-2223. 
Quem desejar ir à sede do 
Fundo Social o endereço é 
rua Deputado Claro César, 
número 53, centro. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12 ho-
ras e das 13h30 às 17 horas.

Doações de brinquedos irão 
alegrar o Natal de muitas 

crianças em Pinda
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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.
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São 
José, diziam sempre: Per Putativos, abreviada em PP e assim surgiu a idéia, nos 
países de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
Tempo de digestão, em média, de alguns alimentos
Sorvete de frutas... 5 minutos
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média de pão com manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Porção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas

Humor

O bêbado entra no ônibus e senta ao lado de um padre. O padre olha para ele com 
aquele ar de piedade e diz:
- Você não vê que esse é o caminho para o inferno, meu filho?
O bêbado levanta as pressas e grita para o motorista:
- Motorista, pare, por favor! Que droga! É a quarta vez que eu erro o ônibus hoje...
***
O bêbado vai ao hospital caindo de bêbado. Durante a consulta vêm as perguntas 
de praxe:
- Nome?
- Juvenal dos Santos.
- Idade?
- 32 anos.
- O senhor bebe?
- Vou aceitar um gole, mas só para te acompanhar!
***
O menino chega para o pai e diz:
- Pai, me empresta 50 reais?
O pai olha a carteira e diz:
- Poxa, meu filho, o papai só está com 30 reais.
- Não tem problema, papai, você fica me devendo os outros 20 reais.
***
O garoto chega da escola e o pai questiona:
- Então filho, como foram as provas?
- Ah, pai! Tudo igual às regiões polares... Responde o garoto.
- Como assim, igual às regiões polares?
- Ah, pai! Tudo abaixo de zero...
***
O pediatra pergunta ao garoto:
- Como é o seu nome?
- Joãozinho. Respondeu o garoto.
A mãe intervém:
- Menino seja mais educado... Diga senhor!
- Ta bom mãe! Meu nome é Senhor Joãozinho!

Mensagens

Todo o dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa 
felizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode mudar 
toda a nossa existência.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?
Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um impor-
tante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Alguns irão nos machucar, trair 
e nos fazer chorar, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não para 
nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simplesmente 
nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor des-
prendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus pensa-
mentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode ter mis-
turado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma guerra sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por muitos deve temer a todos.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a tua.
A perfeição foge de qualquer extremismo. 
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
Não tenho medo, tenho fé.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6134 Livro D-23 * Fls. 132
Faço saber que pretendem se casar LUCAS AUGUSTO SIMÃO DE PAULA e GABRIELA DOS SANTOS 
GUERREIRO, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Có-
digo Civil brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 1 de julho de 1988, de profissão 
agente de portaria, residente na Rua Paulino Rossi nº 63, Centro, nesta Cidade, filho de HELIO DE PAULA 
(52 anos), nascido na data de 10 de junho de 1963 e de MÁRCIA APARECIDA SIMÃO DE PAULA (54 
anos), nascida na data de 20 de fevereiro de 1961, residentes Tremembé/SP. A habilitante é natural de 
Pindamonhangaba - SP, nascido a 16 de dezembro de 1992, de profissão auxiliar adm., residente na Rua 
Doutor Antonio Vieira Marcondes nº 241, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba/SP, filha de SIDNEI 
CASARI GUERREIRO (52 anos), nascido na data de 23 de dezembro de 1962 e de RITA DOS SANTOS 
GUERREIRO, residentes Pindamonhangaba/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório, no lugar de costume e publicado na Imprensa 
Local, desta cidade. Tremembé, 13 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6138 Livro D-23 * Fls. 134 
Faço saber que pretendem se casar MÁRIO DURÃES e JAMILEN FERNANDES CESAR, para o que 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasileiro. O habili-
tante é natural de Guarulhos - SP, nascido a 18 de outubro de 1969, de profissão engenheiro civil, residente 
na Av. Diamantes, nº 1984, VS e Lt. 14, Eldorado, filho de MARIO DOS SANTOS DURÃES (72 anos), 
nascido na data de 28 de julho de 1943, residente Tremembé/SP, natural Treixedo Santa Comba Dão - 
Portugal e de MARIA FERNANDA MENDES DURÃES (71 anos), nascida na data de 25 de fevereiro 
de 1944, residente Tremembé/SP, natural de Maças de Dona Maria Alvaiazere - Portugal. A habilitante é 
natural de Lorena - SP, nascido a 31 de maio de 1984, de profissão advogada, residente no mesmo ende-
reço do contraente, filha de JORGE DUQUE CESAR (53 anos), nascido na data de 8 de maio de 1962, 
residente em Carapicuiba/SP, natural de Cachoeira Paulista/SP e de SUELLY LÓREN FERNANDES DOS 
SANTOS (52 anos), nascida na data de 3 de julho de 1963, residente em Ubatuba/SP, natural de Cachoeira 
Paulista/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser fixado em Cartório, no lugar de costume e publicado na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 14 
de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6136 Livro D-23 * Fls. 133  
Faço saber que pretendem se casar NATANAEL FARIAS DO NASCIMENTO e RAYANE GABRIELI DA 
SILVA BONVEQUIO, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, II, III e 
IV, do Código Civil brasileiro. O habilitante é natural de Pedra Branca - CE, nascido a 15 de dezembro de 
1986, de profissão autônomo, residente na Rua Urbano Figueira nº 248, Vila Nossa Senhora da Guia, nesta 
Cidade, filho de ANTONIO ALVINO DO NASCIMENTO (60 anos), nascido na data de 20 de setembro 
de 1955 e de MARIA DE FÁTIMA FARIAS NASCIMENTO (60 anos), nascida na data de 29 de março 
de 1955, residentes Tremembé/SP, natural de Pedra Branca/CE. A habilitante é natural de Tremembé - SP, 
nascido a 22 de fevereiro de 1998, de profissão auxiliar de cabeleireira, residente no mesmo endereço do 
contraente, filha de JOSÉ MOLICA BONVEQUIO (47 anos), nascido na data de 16 de maio de 1968, 
residente Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de IDILENE DA SILVA BONVEQUIO (41 anos), nascida 
na data de 16 de dezembro de 1973, residente Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório, no lugar de 
costume e publicado na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 13 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6137 Livro D-23 * Fls. 133 v 
Faço saber que pretendem se casar SERGIO RODRIGO DUARTE e BRUNA PINI SALVADOR LOPES, 
para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasilei-
ro. O habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 14 de julho de 1977, de profissão vendedor, residente 
na Alameda das Alfazemas nº 106, Vale das Flores, nesta Cidade, filho de BENEDITO SERGIO DUARTE 
(61 anos), nascido na data de 27 de novembro de 1953, residente Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de 
IZABEL DUARTE (57 anos), nascida na data de 8 de dezembro de 1957, residente Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 16 de fevereiro de 1992, de profissão 
vendedora, residente no mesmo endereço do contraente, filha de CAETANO SALVADOR LOPES (77 
anos), nascido na data de 19 de março de 1938, residente Tremembé/SP, natural de Guarulhos/SP e de 
OSCARLINA ASTRID PINI LOPES (53 anos), nascida na data de 24 de dezembro de 1961, residente 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório, no lugar de costume e publicado na Imprensa Local, 
desta cidade. Tremembé, 14 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6135 Livro D-23 * Fls. 132 v 
Faço saber que pretendem se casar VICENTE DA CONCEIÇÃO e MARGARIDA DE JESUS BARBO-
SA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código Civil 
brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 4 de março de 1936, de profissão 
aposentado, residente na Rua Sete nº 150, Jardim Alberto Ronconi, nesta Cidade, filho de MARIA AN-
TONIA DA CONCEIÇÃO, falecida em Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Tremembé - SP, 
nascido a 25 de dezembro de 1955, de profissão doméstica, residente no mesmo endereço do contraente, 
filha de JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA, falecido em Taubaté/SP na data de 27 de março de 2004 e de 
MARIA TERESA BARBOSA (86 anos), nascida na data de 13 de fevereiro de 1929, residente Tremembé/
SP, natural de Tremembé/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser fixado em Cartório, no lugar de costume e publicado na Imprensa Local, desta cidade. 
Tremembé, 13 de outubro de 2015.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TREMEMBÉ
Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das 

Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas da sede da Comarca de Tremembé, Tremembé-SP

Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 438, Centro
Tremembé

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
Av.Sebastião de Mello Mendes, Nº 511 -  Jardim Santa Terezinha 

Fone: (12) 3971-6110 -  CEP 12.490-000 
São Bento do Sapucaí -  Estado de São Paulo  

 
Aviso de Licitação 

 
Processo nº 001/2015 
Tomada de Preços nº 001/2015- Repetição III 
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de 
engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para implantação de Centro de 
Convivência do Idoso, objetivando a execução do Processo SEDS Nº 2219/2012, celebrado 
entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
e o Município de São Bento do Sapucaí, e condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. 
Entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços: até 
as 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 03 de Novembro de 2015.  
Data de abertura do Envelope nº 1 - Documentação: Dia 03 de Novembro de 2015 às 09h00, 
em sessão pública, seguindo-se, após a abertura do Envelope nº 2 - Proposta, desde que 
ocorra desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o Art. 43, Inciso III, 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
Valor orçado para a obra: R$ 320.282,56 

São Bento do Sapucaí, 15 de Outubro de 2015 
 

Ildefonso Mendes Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Relação de Vagas
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BALCONISTA DE PADARIA

CAIXA
CONFEITEIRO
COZINHEIRA

DENTISTA ORÇAMENTISTA
DIVULGADOR

FARMACÊUTICO
FISCAL DE LOJA

GESTOR OPERACIONAL
GUARDA-VIDAS

INSTRUTOR
INSTRUTOR DE LIBRAS

MARCENEIRO
MECANICO DE EMPILHADEIRA

PEDREIRO
PROFESSOR DE BIOLOGIA

PROFESSOR DE COMPUTAÇÃO
PROFESSOR DE ESPANHOL

PROFESSOR DE FISICA
PROFESSOR DE FILOSOFIA

PROFESSOR DE INGLÊS
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA

REPOSITOR HORTI-FRUTI
TÉCNICO – ÓTICO

VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO DE MUNÍCIPES 

NO BALCÃO DE EMPREGOS

-RG 
-CPF 

-CARTEIRA DE TRABALHO 
-COMPROVANTE DE

RESIDÊNCIA 
 

ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS:

Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3621-6043/3633-6321

E-MAIL:  pmt.balcao@taubate.
sp.gov.br

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO: 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 08H ÀS 17H
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Obras da unidade serão 
executadas em terreno 
doado pela Prefeitura, 
localizado às margens 
da Rodovia Rio-Santos
O sonho do Hospital Re-
gional do Litoral Norte está 
cada vez mais próximo de 
se tornar realidade. A Pre-
feitura de Caraguá conce-
deu ao Governo do Estado 
de São Paulo o alvará que 
autoriza a Secretaria de 
Saúde paulista construir 
a unidade. A licença foi 
emitida nessa sexta-feira 
(9/10/2015) pelo municí-
pio e o edital de licitação 
da obra, de responsabili-
dade do Estado, será pu-
blicado ainda este mês.
O empreendimento será 
executado em um terreno 
doado pelo município, lo-
calizado às margens da Ro-
dovia Rio Santos, na altura 
do bairro Pontal Santa Ma-

rina. A empresa ganhadora 
da licitação terá 24 me-
ses para entregar o prédio 
concluído, que prevê cin-
co pavimentos, 202 leitos, 
sendo 40 para Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).
A implantação do 
Hospital Regional 
no Litoral Norte atende 
a uma reivindicação an-
tiga da região e também 
do prefeito de Caraguá, 
Antonio Carlos da Silva. 
“Somos parceiros na cons-
trução deste hospital, que 
é de extrema importân-
cia não só para Caraguá, 
mas para todos os mora-
dores dos municípios vi-
zinhos”, disse o prefeito.
No final do mês de agos-
to, Antonio Carlos esteve 
reunido com o governa-
dor Geraldo Alckmin, em 
São Paulo, para assinatura 
dos convênios do progra-

ma “Saúde em Ação”, da 
Secretaria de Estado da 
Saúde. Serão investidos, 
em parceria inédita com 
BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento), 
R$ 251,9 milhões extras 
para fortalecer a saúde pú-
blica em Caraguatatuba.
Neste valor estão incluídos 
o Hospital Regional, uma 
UBS - Unidade Bási-
ca de Saúde, dois CAPS 
- Centros de Atenção 
Psicossocial e a refor-
ma da ala psiquiátrica da 
Santa Casa Stella Maris.
Essa parceria entre o Go-
verno do Estado e o BID, 
além de proporcionar a 
construção e reforma de 
unidades de saúde, irá per-
mitir a reorganização dos 
fluxos de assistência à saú-
de da população, em parce-
ria com os municípios be-
neficiados pelo programa.

Caraguá emite alvará de licença 
para construção do
Hospital Regional

A Elektro, em parceria 
com a Prefeitura de Pa-
raibuna, promove durante 
esta sexta-feira (09), na 
Diretoria Municipal de 
Bem Estar Social, a troca 
de mais de 1.280 lâmpadas 
incandescentes por lâmpa-
das fluorescentes compac-
tas, doadas às famílias de 
baixa renda do município.   
Ao todo, serão beneficia-
dos 256 clientes, classifi-
cados como residenciais e 
com direito à tarifa social 
baixa renda. Segundo a 
moradora do Bairro do Al-
feres Bento, Daiana Sousa, 
a doação das lâmpadas re-
presenta uma grande eco-
nomia. “Eu tinha um gasto 
alto com energia elétrica 
em casa, pois a maioria 

das lâmpadas eram antigas 
e o consumo bem maior; 
agora, com essas lâmpadas 
novas, vamos pagar menos 
conta de luz e economizar 
um bom dinheiro por não 
precisarmos comprar as 
lâmpadas”, afirma.  A tro-
ca de lâmpadas comuns 
por econômicas faz parte 
do Programa de Eficienti-
zação Energética da Elek-
tro, que tem como objetivo 
proporcionar aos clientes 
de baixa renda uma redu-
ção no consumo e valor da 
conta de energia elétrica. 
Conforme determinado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL), a Elektro investe 
anualmente 0,5% de sua 
receita operacional líqui-

da em projetos de Eficien-
tização Energética para 
promover o uso racional 
de energia elétrica nas 
comunidades onde atua. 
Sobre o Projeto de 
Troca de Lâmpadas 
Por meio dos programas 
de Eficiência Energética, a 
Elektro realizou em 2014 
a substituição de mais de 
370 mil lâmpadas incan-
descentes por fluorescen-
tes, modelos mais econô-
micos, que apresentam 
uma economia de aproxi-
madamente 80% e duram 
até seis vezes mais que 
as lâmpadas incandescen-
tes. O projeto de troca de 
lâmpadas percorreu 107 
municípios e beneficiou 
cerca de 80 mil famílias.

Famílias de baixa renda do
Município de Paraibuna recebem

lâmpadas mais econômicas
doadas pela Elektro

Veja as vagas atualiza-
das do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT). O inte-
ressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) 
no PAT ou no Poupatem-
po. Ajudante de cozinha, 
Auxiliar de bar, Arte-fina-
lista, Auxiliar administra-
tivo, Auxiliar de limpeza, 
Balconista de lanchonete, 
Barman, Camareira de 
hotel, Consultor de ven-
das, Coordenador peda-
gógico, Costureira em 
geral, Cozinheiro de res-

taurante, Cozinheiro ge-
ral, Cuidador de idosos, 
Diretor de escola privada, 
Empregada doméstica, 
Encarregado de bar e res-
taurante, Encarregado de 
recepção, Faxineiro, Fu-
nileiro de veículos, Gar-
çom, Gerente de varejo, 
Marinheiro, Mecânico, 
Motoboy, Nutricionis-
ta, Professor de inglês, 
Promotor de vendas, 
Recepcionista de hotel, 
Salgadeiro, Serralheiro, 
Tratorista, Técnico em ma-
nutenção de equipamentos 
de informática, Técnico 

em nutrição, Técnico em 
segurança do trabalho, 
Vidraceiro e Vigilante. 
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Novas vagas no PAT de
Caraguátatuba

Obrigada a cada 
um de vocês!!!!
Nós do Fundo Social 
de Solidariedade que-
remos agradecer es-
pecialmente a você!
 Sim, você que se uniu 
a Semana das Crianças, 
você que se mobilizou, 
que doou brinquedos, que 
divulgou a Campanha, 
que apoiou que embalou 
os presentes, que entregou 
para cada criança, que se 
fantasiou de Palhacinho, 
que dividiu conosco esse 
momento de alegria e feli-
cidade com as crianças do 
nosso Município. E isso se 
deve a vocês, que abraça-
ram a causa e se dedicaram 
com muito amor e carinho.
Nosso muito obrigada !!!!
A Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sapucaí, São 
Paulo através do Fundo 
Social de Solidariedade, e 
as Secretarias Municipais 

realizaram no período de 
05 a 09 de outubro a “Se-
mana das Crianças”, que 
está em seu 3ª ano e tem 
como objetivo a entrega de 
brinquedos aos bairros em 
comemoração ao Dia das 
Crianças. O evento contou 
com a participação de fun-
cionários e voluntários que 
participaram da entrega e 
da organização. A ação só 
foi possível devido à doa-
ção de brinquedos do Co-
mércio, da Comunidade e 
de Empresas e de fundos 
captados através dos pro-
jetos desenvolvidos pela 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social durante o 
decorrer do ano. A equipe 
foi capacitada pelo artis-
ta Sergio Khair do Grupo 
Manifesta e vestidos de 
palhacinhos (as) e com 
muita alegria e carinho, 
fizeram a festa com as 
crianças carentes do Mu-

nicípio. Foram atendidas 
mais de 18 comunidades 
nesse ano, sendo: Na Es-
cola Fundação Paiol Gran-
de (Campista, Paiol São 
Paulo, Paiol São Sebastião 
e Campo Serrano), Monjo-
linho, Rua Castelo Branco 
(Morro do Cruzeiro), Es-
cola Serrano São José (Av. 
Nossa Senhora Apareci-
da), Torto, Baú, Rancho 
Fundo, Jardim Nova Con-
quista, Pinheiro (Dias), Zé 
da Rosa, Paiol Velho, Vila 
Nova, Cantagalo, Bocai-
na, Creche Maria Cleid-
son, (Centro, Quilombo 
e Sítio). As fotos estão 
disponíveis para visitação 
no site da Prefeiturawww.
saobentodosapucai.sp.gov.
br e também impressas em 
álbum no Fundo Social de 
Solidariedade na sede da 
Prefeitura (Av. Sebastião 
de Mello Mendes, 511 – 
Jardim Santa Terezinha).

Semana das Crianças 2015
3ª Ano do Projeto em São Bento

Na última sexta-feira (09), 
foi realizada a cerimônia 
de posse da Presidente da 
Câmara, título conquis-
tado pela aluna da EMEF 
Irmã Irene Alves Lopes 
– “Irmã Zoé”, Clara Bo-
telho Martins dos Santos, 
10 anos; e da Prefeita Mi-
rim e aluna da EMEIEF. 
Professor Geraldo  Mar-
tins dos Santos, Marya 
Ryta da  Silva, 10 anos. O 
evento aconteceu nas se-
des da Câmara Municipal 
e da Prefeitura e contou 
com a presença dos pais 
e familiares, professores e 
autoridades do município.
A escolha dos vencedores 
aconteceu através de uma 

seleção entre os alunos 
da rede municipal e es-
tadual de ensino, eleitos 
para assumirem, por um 
dia, as funções de chefia 
do Poder Executivo e do 
Legislativo de Paraibuna.
O objetivo da ação é pro-
mover a educação política 
dos alunos, para que pos-
sam conhecer um pouco 
mais sobre o trabalho do 
Poder Legislativo e do Po-
der Executivo e desenvol-
vam um olhar crítico sobre 
as necessidades do muni-
cípio. Dentre os critérios 
estabelecidos pela Dire-
toria Municipal de Edu-
cação para a escolha dos 
eleitos, estão: análise das 

notas, frequência escolar e 
a elaboração de um proje-
to de lei para o município, 
analisado por uma comis-
são julgadora desvincu-
lada da rede municipal 
de ensino.Durante toda 
a sexta-feira, o Prefeito 
e a Presidente da Câma-
ra Mirim percorreram os 
setores da Prefeitura e os 
estabelecimentos públicos 
da cidade, para conhecer 
suas funções e trabalhos 
desenvolvidos. Como in-
centivo, Marya Ryta e 
Clara Botelho, receberam 
um cheque com o valor 
correspondente ao salá-
rio do dia, do prefeito e 
do presidente da Câmara.

Cerimônia de posse da 
Presidente da Câmara e 

da Prefeita Mirim de
Paraibuna
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O CAAT (Clube de 
Autos Antigos de 
Taubaté), com o apoio 
da Secretaria de Turis-
mo, Cultura e Esportes da 

 doação de lençóis e man-
tas foi retirada ontem na 
“Pousada Todas as Luas” 
pela diretora do grupo de 
voluntárias “Trabalho por 
Amor” Dona Lígia Be-
nedita Segundo Maurício 
Granado, sócio proprie-
tário da “Pousada Todas 
as Luas” esta é a primeira 
doação de futuras outras 
doações da empresa para 
a Santa Casa. “Para o hos-
pital é a primeira vez que 
doamos. Aquilo que já não 
podemos usar, ainda são 
materiais muito bons e ou-
tros podem fazer bom uso 
do material. Esta é a idéia”, 

A cidade está realizando 
inúmeras atividades para 
destacar a necessidade da 
prevenção ao câncer de 
mama e do colo do útero. 
As unidades de saúde da 
Prefeitura estão promo-
vendo palestras, ativida-
des físicas, orientações, 
entre outras. Para acom-
panhar os trabalhos desen-
volvidos basta ir à unida-
de mais próxima de casa.

O Lar Irmã Terezinha aco-
lhe e traz melhor qualida-
de de vida para os idosos 
de Pindamonhangaba. A 
entidade atende 64 idosos 
que vivem no lar e prati-
cam diversas atividades.
No lar, os idosos tem uma 
rotina variada durante a 
semana, com cinco refei-
ções diárias e aulas di-
ferenciadas. Eles podem 
participar de aulas de 
dança, arteterapia, música 
e educação física. A ins-

Prefeitura de Tremembé, 
realizará no próximo 
dia 25 de outubro, o 
2º Grande 
Encontro de Carros An-

explicou ele, acrescentan-
do que após conhecer as 
facilidades e os destinos 
que as doações para a San-
ta Casa tomam, de agora 
em diante, será uma rotina. 
“Após esta primei-
ra nos comprometemos 
a fazer esta ajuda re-
gularmente”, afirmou.
Para a instituição as doa-
ções de materiais são sem-
pre muito bem vindas sem-
pre, porém agora, as roupas 
de cama e banho têm um 
peso especial, explicou o 
provedor.  “A reforma da 
lavanderia tem dificulta-
do o trabalho de parte da 

A campanha tem como 
tema “Em Outubro Pense 
Rosa” e o objetivo é des-
pertar as mulheres para a 
necessidade da prevenção. 
O diagnóstico precoce 
de doenças como o cân-
cer, por exemplo, auxilia 
no tratamento e as chan-
ces de curo são maiores.
Neste sábado (17), a partir 
das 9 horas, será realiza-
da a Caminhada Rosa. A 

tituição busca incentivar 
a interação e a autoesti-
ma de seus moradores.
Existem vários casos que 
levam o idosos a morar 
no lar, mas, todos vão 
por vontade própria. No 
lar eles recebem acom-
panhamento psicológico, 
médico e fisioterapêuti-
co. A alimentação é feita 
de maneira diferenciada, 
de acordo com as neces-
sidades  de cada idoso.
O Lar possui um convê-

tigos do município. O 
evento será promovi-
do na Praça da Estação, 
das 9 às 15 horas, 
com entrada franca.

nossa família, que atua na 
lavanderia, explicou o pro-
vedor Silvio Bonfiglioli. 
“Agradeço grandemente 
aos sócios da “Pousada 
Todas as Luas” por pensar 
no hospital da irmandade e 
ter realizado esta doação”, 
declarou.  A doação foi de 
lençóis e mantas em óti-
mo estado. “Espero que a 
Santa Casa esteja sempre 
em evolução e a serviço da 
população. E, que as auto-
ridades tenham a devida 
atenção com a institui-
ção”, finalizou Granado. 
A Santa Casa agradece a 
“Pousada Todas as Luas”!

concentração é na Praça 
Monsenhor Marcondes e 
a organização pede ao pú-
blico que esteja utilizando 
algum traje cor de rosa. 
No dia 20, às 8 horas, a 
caminhada será em Morei-
ra César, a concentração 
será no Recinto São Vito.
Confira a programa-
ção completa em : 
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r

nio com Prefeitura e com 
isso utiliza os recursos 
alimentação e materiais 
higiênicos. “Esse apoio 
nos ajuda bastante na ma-
nutenção do bem-estar do 
idosos”, diz o presidente 
do Lar Irmã Terezinha,  
Geraldo Tadeu Godinho.
Além do apoio da Prefei-
tura, a entidade se mantêm 
por meio de doações e com 
o apoio da Fundação José 
Carlos da Rocha, destina-
da ao bem-estar do idoso.

Tremembé realiza
2º Encontro de Carros

Antigos no
próximo dia 25/10

Pousada Todas as Luas
faz doação para Santa Casa 

de Ubatuba

Outubro é mês de prevenção 
ao câncer de mama e colo do 

útero em Pinda

Lar Irmã Terezinha de Pinda
realiza atividades para

qualidade de vida do idoso

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparando 
o cemitério municipal para 
o dia de Finados, 2 de no-
vembro. Equipes do DSM 
– Departamento de Servi-
ços Municipais, já estão no 
local realizando manuten-

ção, como conserto de cal-
çadas, limpeza de vegeta-
ção, além de pintura geral 
e caiação. Até o dia 23 de 
outubro, das 7 às 17 horas, 
será permitido aos muníci-
pes realizarem as constru-
ções e reformas de túmu-

los. Os dias 28, 29 e 30 de 
outubro serão destacados 
para a limpeza geral no 
cemitério. Durante o feria-
do, haverá horário especial 
de funcionamento. Mais 
de 15 mil pessoas estão 
sendo esperadas no local. 

Cemitério Municipal de 
Pinda tem horários

especiais para
feriado de Finados


