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A GAzetA dos Municípios

Acontece neste domingo 
(22) a 5ª Pinda Pedalada. 
O evento promovido pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer e é aber-
to aos ciclistas e bikeiros. 
O ponto de encontro é o 
centro esportivo “João do 
Pulo”, às 7h30. Esta pe-
dalada será em direção à 
Fazenda do Tanque, pas-

Com o fechamento da 
campanha do Outubro 
Rosa, a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Tremembé 
faz uma avaliação positiva 
das ações desenvolvidas. 
“Conseguimos uma inte-
gração com a população, 
possibilitando às mulheres 
um acesso diferenciado 
para muitas situações que 
não tinham entendimento”, 
destaca José Már-
cio Araujo Guimarães, 
secretário de saúde. Atra-
vés de uma mobilização 
das equipes de atendimen-
to da secretaria, foram 

O 2º FIMC – Festival Inter-
nacional de Música de Ca-
raguatatuba promove nes-
ta quarta e quinta-feira (18 
e 19/11), das 14h às 17h, 
no Centro Cultural do Su-
maré, uma open class (aula 
aberta) gratuita de Regên-
cia Coral e Prática de Coro 
com Fernanda Lastra, da 
Argentina. Não é neces-
sário realizar inscrição e 
os alunos receberão cer-
tificados de participação.
Nas aulas, os participantes 
terão a oportunidade de 
aprender como identificar 
e trabalhar as diferentes 
vozes em um grupo coral 
e conhecer os gestos e co-
mandos de um maestro. 
A atividade é aberta ao 
público em geral. O fes-
tival teve início no dia 4 
de novembro e segue até 
domingo (22/11) com uma 
extensa programação gra-
tuita com mais de 20 atra-
ções, entre apresentações 
e atividades pedagógicas, 

sando pelo bairro Goiabal.
Esta pedalada será em 
homenagem à campa-
nha “Novembro Azul”, 
que tem como objetivo 
conscientizar os homens 
do município sobre a 
necessidade da preven-
ção ao câncer de prós-
tata e outras doenças.
A organização esclare-
ce que o percurso terá 
37 km com algumas su-

realizadas atividades de 
conscientização e preven-
ção em todo município, 
mobilizando um gran-
de número de mulheres.
O município atingiu 
a meta estabelecida 
de Papanicolau e tes-
tes rápidos de sífilis, 
HIV e hepatite C. Con-
forme o secretário, as 
atividades do Outubro 
Rosa também foram im-
portantes para vincular 
a população às equipes 
dos PSF’s e do Centro de 
Saúde. “Através das ações 
realizadas, conseguimos 

em diversos locais da ci-
dade. O evento tem como 
objetivo contribuir com 
a difusão e o fomento da 
música instrumental, coral 
e de concerto na região, 
reunindo alunos, profes-
sores e profissionais da 
área, reconhecidos nacio-
nal e internacionalmente, 
para um intercâmbio de 
experiências, aprendiza-
dos e apresentações artís-
ticas, além de promover 
a interação com o públi-
co. A programação com-
pleta pode ser conferida 
na página do Facebook 
“Fundacc Caraguatatuba”.
O Centro Cultural do Su-
maré está localizado na Av. 
Siqueira Campos, nº 470, 
Praça São Sebastião, no 
bairro Sumaré. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661.
Sobre Fernanda Lastra
É formada pela Faculda-
de de Belas Artes da Uni-
versidade Nacional de La 
Plata, na Argentina, em di-

bidas e descidas. É obri-
gatório o uso de capa-
cete e haverá carro de 
apoio em todo percurso.
O secretário da pasta des-
taca que no km 12,5 os par-
ticipantes serão divididos 
entre os já praticam a mo-
dalidade Mountain Bike, 
que irão seguir por um 
caminho mais ‘radical’, 
e os demais irão por um 
caminho mais ‘tranquilo’.

uma ótima integração dos 
profissionais com mora-
dores de bairros, sendo 
essa uma aproximação 
fundamental para o desen-
volvimento do trabalho”.
Números do Outubro Rosa:
Quantidade de aten-
dimentos- 427
Testes rápidos – 1.281
Papanicolau – 815
Parabéns aos profissio-
nais envolvidos e a todas 
as mulheres que parti-
ciparam da campanha.
Novembro é a vez 
dos homens, vamos 
fazer nossa parte!

reção de orquestra e regên-
cia coral. De 2008 a 2010, 
trabalhou no Programa 
Orquestra-Escola como 
diretora adjunta de crian-
ças e jovens da Escola Or-
questra Chascomús. Entre 
2011 e 2012, foi chamada 
para fazer parte da tripu-
lação do Musical Língua 
e depois, como profes-
sora de Língua OE Bell.
Desde 2011, a empresa 
participa de vários festivais 
nacionais e internacionais.
Em 2014 foi selecionada 
para o 1º Seminário In-
ternacional de Regência, 
organizado pela Orquestra 
Sinfônica de Santo André 
(SP) pelo maestro Abel 
Rocha. Em junho de 2015, 
foi convidada para lide-
rar a Orquestra Sinfônica 
de Mar del Plata. Fernan-
da atua desde 2005 como 
professora de Audioper-
ceptiva III-IV, na Facul-
dade de Belas Artes da 
Universidade de La Plata.

Sejelp realiza 
5ª Pinda Pedalada

Outubro Rosa em 
Tremembé tem 

fechamento positivo

2º Festival Internacional 
de Música de Caraguá 
promove Open Class 
de Regência Coral e 

Prática de Coro

Veja as vagas atualizadas 
do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT). O interessado 
deve apresentar os do-
cumentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de pizzaio-
lo, Auxiliar de lavan-
deria, Auxiliar de lim-
peza, Açougueiro, 
Balconista de lanchonete, 
Borracheiro, Cabeleirei-
ro, Camareiro de hotel, 
Carpinteiro, Cilindrista 

de borracha, Cozinheiro 
geral, Depiladora, Empre-
gada doméstica, Encar-
regado de manutenção, 
Esteticista, Garçom, Lava-
deira, Lavador de carros, 
Manicure, Massagista, 
Nutricionista, Oficial de 
serviços gerais, Passador 
de roupas, Prensista de 
borracha, Psicólogo so-
cial, Representante comer-
cial autônomo, Serrador 
de mármore, Serralheiro 
de alumínio e Vendedor 
de comércio varejista.

As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Confira as vagas no PAT 
de caraguá dessa semana
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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 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 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de 
espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, 
a predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em 
momentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolate nos pe-
ríodos em que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais à flor da pele, estimulando as espinhas.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com a ex-
tremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a centralizada 
no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara diminui porque a 
albumina, uma proteína presente em sua composição, reage com o ar externo que 
passa pelos poros existentes na casca e, isso faz com que a gema flutue e comece 
a se deteriorar caso entre em contato com a casca do ovo. Se a partir mais estreita 
estiver voltada para baixo, a gema irá flutuar e antes de chegar na casca baterá 
numa câmara de ar localizada na mais larga. O ar entra pelos poros com bactérias, 
levedura e fungos, que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem sobre ela.

Humor

A avó pergunta à neta:
- Netinha, como é o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer, vovó...
***
Dois amigos se encontraram depois de alguns anos e um deles pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Ah, cara! Nem me fale... Nós terminamos tudo!
- Sério? Mas ela era uma garota lindíssima!
- É, mas me diga uma coisa, você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa 
e infiel?
- Não, de jeito nenhum!
- Pois é... ela também não!
***
Ao ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora, mamãe! Ou uma coisa outra...
***
O aluno chegou muito atrasado na escola e a professora perguntou:
- O que aconteceu?
- Fui atacado por crocodilo!
- Oh,meu Deus! E você se machucou?
- Machucar não, mas o trabalho de matemática ele comeu todinho.
***
O pai fala para o filho:
- Filho! Coloque a sela no cavalo velho pra mim?
- Ah, pai... Mas por que você vai com o cavalo velho?
- É que eu acho que nós temos que gastar primeiro as coisas mais velhas!
- Então por que o senhor não vai a pé?

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente e 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.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o 
seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um 
sabe a sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse voz do vento e soubessem cantar com ele, sua vida assumiria a dimen-
são do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos 
e dar vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro 
de nós, é hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma 
partida de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da 
arquibancada estarei torcendo por você.

Pensamentos, provérbios e citações

A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.

Não há marcas que o tempo não apaga.

Nem tudo que reluz é ouro.

Os últimos serão os primeiros.

É fácil ditar regras, difícil é segui-las.

Pense rápido, fale devagar.

Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.

A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Quem espera sempre alcança.

O despertador é um acidente de percurso do sono.

Aviso de Pregão - A P.M.de S.L.do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 70/2015 – Objeto: 
Contratação de Serviços Médico Ginecologista – Inicio da Sessão: 02/12/15 às 09:30hs – Local: 
P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparai-
tinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 16/11/2015 e 16/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 148, Termo nº 6166
Faço saber que pretendem se casar LÁZARO ALVES FERREIRA e MARIA APARECIDA ALVES, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Lagoinha - SP, nascido a 20 de fevereiro de 1964, de profissão montador, estado civil viúvo, 
residente na na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 2178, Bairro dos Guedes, nesta cidade, filho de JOSÉ 
ALVES FERREIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 30 de abril de 2005 e de VICENTINA ANTONIA 
RIBEIRO FERREIRA, 78 anos, nascida na data de 23 de janeiro de 1937, residente em Taubaté/SP, natural 
de Lagoinha/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 9 de julho de 1966, de profissão cozinheira, 
estado civil divorciada, residente na no mesmo endereçoo do contraente, filha de JOÃO BATISTA ALVES, 
74 anos, nascido na data de 2 de maio de 1941 e de MARIA BENEDITA ALVES, 68 anos, nascida na data 
de 25 de setembro de 1947, residentes e natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 
Tremembé, 16/11/2015.

Tremembé, 17 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

JOSE TADEU DE 
CARVALHO, torna pú-
blico que requereu na 
CETESB de forma con-
comitante a Licenca 
Prévia e a Licença de 
Instalação para (Produ-
ção de carvão vegetal), 
sitio à Estrada Munici-
pal Bom Retiro, Bairro 
da Santa Criz Nativida-
de da Serra/SP.
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MP de Minas Gerais anun-
cia acordo com a minera-
dora controlada pela Vale 
e responsável pelo mais 
grave desastre ambiental 
do estado. Verba deve ser 
usada em medidas preven-
tivas emergenciais, miti-
gatórias, reparadoras ou 
compensatórias mínimas.
O Ministério Público (MP) 
de Minas Gerais informou 
hoje (16) que fechou um 
acordo com a Mineradora 
Samarco para pagamento 
de caução socioambiental 
de R$ 1 bilhão por conta do 
rompimento de duas bar-
ragens de rejeitos de mine-
ração em Mariana (MG).
No dia 5, as barragens da 
Samarco, empresa con-

trolada pela Vale e pela 
BHP Billiton, se rom-
peram, formando uma 
onda de lama que des-
truiu o distrito de Bento 
Rodrigues e chegou a ou-
tras regiões de Minas Ge-
rais e do Espírito Santo. 
A lama alcançou o Rio 
Doce, impedindo a capta-
ção de água e prejudican-
do o ecossistema da região.
Até agora, sete corpos fo-
ram identificados, quatro 
aguardam identificação e 
12 pessoas permanecem 
desaparecidas. Mais de 
600 ficaram desabrigadas.
Segundo o MP, o dinheiro 
deve ser usado para garan-
tir custeio de medidas pre-
ventivas emergenciais, mi-

tigatórias, reparadoras ou 
compensatórias mínimas.
Em nota, o promotor 
Carlos Eduardo Fer-
reira Pinto informou 
que os valores neces-
sários para as ações 
poderão ser maiores.
“Porém, o termo estabe-
lece uma garantia jurídica 
concreta, que não existia 
até então, de que os va-
lores iniciais emergen-
ciais estão resguardados.”
De acordo com o MP, 
quem vai gerir e aplicar os 
recursos em ações é a pró-
pria Samarco. Mas o termo 
estabelece que os gastos 
deverão ser auditados por 
empresa independente es-
colhida pela promotoria.

Samarco pagará R$ 1 bi
por dano socioambiental

Algumas unidades 
do programa Poupa-
tempo não funcionam 
nesta sexta e sábado, 
20 e 21 de novem-
bro, em virtude do Dia 
da Consciência Negra. 
Os postos cujos muni-
cípios decretaram feria-
do e não vão abrir são: 
Andradina, Araçatuba, 
Araraquara, Araras, Bar-
retos, Bragança Paulista, 
Caieiras, Campinas Cen-
tro, Campinas Shopping, 
Caraguatatuba, Carapi-
cuíba, Cidade Ademar, 
Diadema, Franca, Gua-
rulhos, Itaquaquecetuba, 

Itaquera, Jundiaí, Lapa, 
Limeira, Luz, Mogi Gua-
çu, Piracicaba, Ribeirão 
Preto, Rio Claro, São João 
da Boa Vista, São José do 
Rio Preto, São Bernardo 
do Campo, Santo Ama-
ro, Santo André, Santos, 
Sé, Sertãozinho, So-
rocaba e Suzano. 
Nas demais cidades, onde 
o Dia da Consciência Ne-
gra não é feriado (apenas 
ponto facultativo), os pos-
tos prestam atendimento 
normalmente, assim como 
o Disque Poupatempo, 
pelo número 0800 772 36 
33 (para ligações de tele-

fones fixos, gratuitas) ou 
(11) 2930 3650 (para li-
gações de celulares, tarifa 
cobrada pela operadora). 
Programa Poupatempo 
O Poupatempo é 
um programa do 
Governo do Estado, exe-
cutado pela Diretoria de 
Serviços ao Cidadão da 
Prodesp – Tecnologia da 
Informação, que, desde a 
inauguração do primeiro 
posto, em 1997, já prestou 
mais de 466 milhões de 
atendimentos. Atualmente 
conta com 67 unidades ins-
taladas na capital, Grande 
São Paulo, interior e litoral. 

Atenção para o Funcionamento do 
Poupatempo Nesta Semana

O crescimento do desem-
prego e, também, da in-
satisfação dos profissio-
nais por motivos variados 
cria uma crescente busca 
por um reposicionamento 
no mercado no trabalho. 
Para se ter ideia, o índi-
ce de pessoas sem em-
prego foi a 6,9% em ju-
nho (o maior para junho 
desde 2010), crescendo 
2,1 pontos em 12 meses.
Contudo, alguns cuidados 
devem ser tomados antes 
de qualquer ação de mu-
dança de emprego. É im-
portante ter claro que, em 
momentos de incertezas 
na economia e nos resulta-
dos das empresas, o surgi-
mento de novas oportuni-
dades fica comprometido, 
com isso, buscar uma re-
colocação no mercado de 
trabalho tende a ser mais 
dificultoso. Mas, isso não 
torna impossível uma boa 
recolocação para quem 
está empregado ou desem-
pregado. Estou emprega-
do, mas insatisfeito! O 
fato de passarmos por uma 
crise não significa que os 
profissionais que estejam 
posicionados e desmoti-
vados devam ficar estag-
nados, sem analisar novas 
possibilidades. Porém, 
aconselho que primeira-
mente se busque quais os 
motivos que estão levando 
a condição de desmotiva-
ção, criando oportunida-
des de mudança do am-
biente e tornando-o mais 
atraente. Após essas ações 
e análises, concluindo-se 
que realmente é momen-
to, recomendo que bus-
que novas oportunidades, 
contudo, antes de deixar a 
colocação atual, aguarde 

o melhor momento e uma 
boa proposta para tomar 
a decisão em definitivo.
Enquanto isso não ocorrer, 
busque motivação para 
contribuir com a empresa, 
atitude que considero no 
mínimo profissional e que 
dará respeito e conside-
ração futura. Lembrando 
que deixar um legado po-
sitivo em resultados eem 
atitudes pode consolidar 
sua imagem em seu campo 
profissional. Desemprego 
é motivo de desespero?
Com o desemprego cres-
cente, como deve agir 
quem perdeu o emprego? 
É hora de desespero? Ló-
gico que não. Pode pa-
recer difícil, mas, nesse 
momento manter a tran-
quilidade e equilíbrio tor-
na-se um fator essencial 
para seureposicionamento.
Considero uma das me-
lhores ações de um pro-
fissional, pois a ansieda-
de e o desespero tende 
a dificultar ainda mais o 
raciocínio e apresentação 
de suas habilidades téc-
nicas e comportamentais, 
além de induzi-lo a deci-
dir por uma oportunidade 
qualquer, que não agrega-
rá em sua vida profissio-
nal, criando novo ciclo de 
desmotivação e ai o pro-
blema será o profissional.     
Passos para se reposicionar
A busca por reposiciona-
mento não é tão simples, 
porém também não é im-
possível, sendo necessário 
planejamento e preparo 
em suas ações e constru-
ções de novas oportunida-
des. Cito sete passos que 
julgo importantespara que 
essa busca tenha êxito:
1.    Amplie sua rede de re-

lacionamentos a cada mo-
mento, isto é trabalhe o seu 
network, lembrando que 
esse não deve ser utilizado 
somente nas necessidades. 
Assim, esteja pronto tam-
bém para ajudar e nunca 
deixar de ser lembrado;
2.    Defina a estratégia para 
que possa desenvolver sua 
autoapresentação, de for-
ma transparente, segura 
e que demonstre preparo;
3.    Crie interesse por par-
te do entrevistador, através 
de um Curriculum Vitae 
bem elaborado, com or-
dem e clareza na apresen-
tação descrita e verbal, 
apresentando quais seus 
objetivos e seu potencial;
4.    Cuidar da imagem 
pessoal é tão importante 
quantos os demais itens, 
demonstram autoestima 
e amor próprio, pois, pri-
meiro temos que gostar de 
nós mesmos para depois 
gostar do que fazemos;
5.    Busque conhecimento 
e informações além de sua 
formação, a fim de man-
ter-se atualizado diante 
das mudanças de mercado;
6.    Conheça as empre-
sas que tem interessem 
em buscar oportunidades, 
analisando seus produtos 
ou serviços, estrutura e 
sua colocação de mercado.
7.    Tenha transparência e 
autenticidade, esses pon-
tos que atraem as empre-
sas, portanto, não queira 
construir um personagem, 
seja você mesmo, demons-
tre o quanto tem valor nas 
competências técnicas e 
comportamentais. Celso 
Bazzola, consultor em re-
cursos humanos e diretor 
executivo da BAZZEstra-
tégia e Operação de RH.

Desemprego em alta
veja 7 orientações para um 

reposicionamento adequado

 

 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de         
   São Bento do Sapucaí 

Paço Municipal “Profº Miguel Reale” 
Sede: Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511 – Jard. Sta Terezinha – C.Postal 12 – Tel: PABX/FAX (12) 3971-6110 

Deptº de Cadastro/Tributação/Posturas: Rua Dr. Gama Rodrigues, nº 39 – centro – Tel: (12)3971-1658 
e-mail: cadastro@saobentodosapucai.sp.gov.br  - site: www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

COMUNICADO! 
São Bento do Sapucaí, Novembro de 2.015 

Prezados Contribuintes: 

Levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias, que foi aprovada a Lei 
Complementar Municipal nº 1807 de 09/11/2015 que anistia e concede 
desconto de multa e juros nas Dívidas Tributárias inscritas em Dívida Ativa. 

 
A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí está concedendo 

ANISTIA TOTAL E DESCONTO NAS MULTAS E JUROS para 
pagamento de todos os tributos municipais inscritos em Dívida Ativa (IPTU, 
ISS, Taxas.....). 
 

Além desse desconto, o contribuinte poderá, ainda, parcelar o restante do 
débito em até 24 vezes. 
 

O prazo para requerer o benefício vai até o dia 08/02/16 e não haverá 
prorrogação. 
 

Não percam esta oportunidade!!!!!!!!! Procure o setor de Cadastro da 
Prefeitura Municipal para fazer sua negociação. 
 

 
Atenciosamente. 

 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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Aconteceu nos dias 06 e 07 
de novembro, o 3º Festival 
Canta Violeiro de Músi-
ca Sertaneja Raiz Inédita, 
realizada na Estância 
Climática de Cunha.
O nosso Odair Ribeiro 
das Neves Filho, conhe-
cido popularmente como 
Teddy Berrante repre-
sentou muito bem nos-
sa cidade vencendo esse 
tão disputado concur-

Após 35 anos de espera, 
enfim o esgoto nos bairros 
Maracaibo I e II, Flor do 
Campo, Alberto Ronconi, 
Poço Grande e Aterrado 
vai começar. A Prefeitura 
de Tremembé irá realizar 
uma solenidade na próxi-
ma sexta-feira, dia 20, no 
Centro Educacional do 
Alberto Ronconi a partir 
das 10h para comemorar 
esse momento histórico 
para o município. O even-

so. Odair foi o vencedor 
apresentando a música 
“Sina do Boi de Carro” 
para um corpo de jurados 
composto por professo-
ra de música, violeiro de 
projeção internacional, 
maestro de orques-
tra caipira e produ-
tor de programa de TV.
Os membros do júri afir-
maram sua admiração pela 
qualidade da obra apresen-

to será aberto ao público.
Considerada a maior obra 
da história de Tremembé 
com um investimento de 
aproximadamente R$ 22 
milhões e com assenta-
mento de mais de 71 quilô-
metros de canos de esgoto, 
a prefeitura municipal teve 
papel fundamental forne-
cendo a planta urbanísti-
ca oficial dos bairros em 
2013, definindo assim de-
talhes do arruamento que 

tada pelo nosso represen-
tante. Além da premiação 
em dinheiro, Teddy Ber-
rante faturou uma linda 
viola artesanal, produzi-
da pela Violas Tropeira.
Teddy Berrante tam-
bém é conhecido por 
compor junto com 
Hélio de Souza Moraes 
no ano 2000, o hino do 
município da Estância 
Turística de Tremembé.

permitiu à Sabesp contra-
tar o projeto para execu-
ção da obra de esgotamen-
to sanitário dos bairros.
Em 2014, o trabalho de 
instalação de canos de 
esgoto foi realizado em 
12 ruas próximas ao Cen-
tro Educacional. Os ser-
viços foram paralisados 
momentaneamente de-
vido ao término de um 
contrato da empresa res-
ponsável pelos trabalhos.

Tremembeense Teddy 
Berrante vence Festival de 
Música Caipira em Cunha

Lançamento oficial do
Esgoto no Maracaibo

e região acontece nesta
sexta-feira (20)

O Balcão de Empregos 
está com 85 vagas dispo-
níveis para diversas áreas 
em Taubaté. São oportu-
nidades para quem deseja 
conquistar uma vaga ou 
até mesmo se recolocar 
no mercado de trabalho.
Das vagas, 10 são para 
Pessoas Com Deficiência 
(PCD), distribuídas entre 
os cargos de: atendente, 
auxiliar administrativo, au-
xiliar de apoio administra-
tivo e auxiliar de limpeza.
Alguns cargos exigem 
experiência como: grei-
dista, profissional com 
habilidades em terraplana-
gem, sistema de medida, 
orientação, distribuição 
de material e retoque ma-
nual de pista; instalador 
de internet, que precisa 
ter conhecimento em fu-

A Prefeitura de Tauba-
té deve concluir até 
esta semana, as obras 
de recuperação asfál-
tica na rua Marechal 
Deodoro, região central. 
Assim, chegam a quatro 
as vias a receberem o novo 
pavimento em 19 dias. 
Desde o início das obras, 
em 29 de outubro, já fo-
ram recuperadas as ruas 
Urbano Alves Pereira, 
Marquês do Herval e Pe-
dro Costa. Após a conclu-
são das obras na Marechal 

são de fibra óptica; de 
projetista com experiên-
cia em promob e taxista 
com curso de qualificação.
 Na área da saúde as opor-
tunidades são para: den-
tista orçamentista, pro-
tético e farmacêutico. 
 A área de Educação tam-
bém disponibiliza vagas 
para professores de: Bio-
logia, Computação, Es-
panhol, Filosofia, Física, 
Francês, Inglês, Português, 
Química e Sociologia.
Também estão disponíveis 
vagas para: auxiliar contá-
bil; divulgador; engenheiro 
ambiental; garçom; insta-
lador de alarme/cerca elé-
trica/câmera; instalador de 
piso laminado; instrutor de 
canto; instrutor de libras; 
mecânico de empilhadei-
ra; montador de móveis; 

Deodoro, a prefeitura ava-
lia pavimentar a rua Barão 
da Pedra Negra. A Sabesp 
finaliza a troca de tubula-
ção nesta via. Caso ocor-
ram alterações no crono-
grama, a prefeitura levará 
a estrutura de pavimenta-
ção para a rua Quinze de 
Novembro. Também se-
rão pavimentadas até o 
final do ano as ruas Sou-
za Alves, Jacques Félix e 
Chiquinha de Matos. As 
obras avançam quartei-
rão por quarteirão para 

operador de retroescava-
deira; operador de tele-
marketing; pintor cordis-
ta; recepcionista bilíngue; 
técnico em ótica; técnico 
de informática; técnico de 
refrigeração; vendedor ex-
terno e vendedor interno.
Para se candidatar às vagas 
do Balcão de Empregos é 
preciso já ter cadastro ou 
se cadastrar apresentando 
cópia de RG, CPF, carteira 
de trabalho e comprovante 
de residência. É importan-
te manter o cadastro atu-
alizado a cada 6 meses. 
O Balcão de Empregos 
funciona das 8h às 17h e 
fica dentro do Emprega 
Taubaté, no piso superior 
do Terminal Rodoviário 
Urbano (Rodoviária Ve-
lha), à praça Dr. Barbosa 
de Oliveira, s/nº - Centro.

minimizar os impactos 
ao trânsito, com a devi-
da sinalização e acompa-
nhamento por parte dos 
agentes.  Painéis de men-
sagem são utilizados para 
orientação dos motoristas. 
A recuperação asfálti-
ca é executada por ad-
ministração direta. Os 
investimentos são de 
R$ 2 milhões. O crono-
grama de serviços de pa-
vimentação está condi-
cionado às condições do 
tempo e equipamentos.

Balcão de Empregos tem 
85 vagas para diversas 

áreas em Taubaté
Prefeitura de Taubaté

recupera pavimento da avenida
Marechal Deodoro da Fonseca

A Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba informa 
que os moradores podem 
requerer a declaração de 
comparecimento e so-
licitação nas unidades 
de saúde do município. 
Na declaração constam 
o nome do paciente, nº 

Uma operação para de-
tonação de rochas será 
realizada nesta quarta-
feira (18/11), na altura do 
km 16 da Rodovia dos 
Tamoios, em Jambeiro. 
Essa operação está pre-
vista para acontecer das 
14h00 às 16h00, período 
em que as pistas no local 
estarão totalmente inter-
ditadas nos dois sentidos 
de tráfego. A interdição 
é necessária para pros-
seguimento de obras.
Durante a execução da 
operação, os usuários que 
tiverem a necessidade ex-
trema de deslocamento 
neste trecho da rodovia 
poderão utilizar os seguin-

do Cartão Nacional de 
Saúde (CNS), solicita-
ção (consulta, exames, 
encaminhamento de ci-
rurgias, medicamentos, 
benefícios, resultados 
de exames, coletas, va-
cinas, curativos, inala-
ção, transportes e ou-

tes trajetos alternativos:
Sentido Litoral: na al-
tura do km 10 da Ro-
dovia dos Tamoios, 
os usuários poderão 
acessar a Rodovia Car-
valho Pinto (sentido 
Campos do Jordão) e,
 na sequência, a Rodovia 
João do Amaral Gurgel 
(SP-103). Seguindo por 
este trajeto, os usuários re-
tornarão à Rodovia dos Ta-
moios na altura do km 23.
Sentido São José dos Cam-
pos: na altura do km 23 da 
Rodovia dos Tamoios, os 
usuários poderão acessar 
a Rodovia João do Amaral 
Gurgel e, na sequência, a 
Rodovia Carvalho Pinto 

tros) e a orientação.
O fornecimento da certidão 
negativa de atendimento 
no SUS (Sistema Único 
de Saúde) atende uma re-
comendação do Ministério 
Público Federal (Proce-
dimento Preparatório nº 
1.34.033.000096/2014-7)

(sentido São Paulo). Se-
guindo por este trajeto, 
os usuários retornarão 
à Rodovia dos Tamoios 
na altura do km 10.
A Concessionária Tamoios 
solicita aos usuários que 
evitem trafegar pelo tre-
cho durante o período de 
realização da operação. 
Os usuários que trafe-
garem pelo local deve-
rão redobrar a atenção e 
respeitar a sinalização.
Nas semanas seguintes 
ocorrerão outras interdi-
ções em virtude de novas 
detonações de rochas. 
Os locais, dias e horários 
de realização serão in-
formados previamente.

População pode solicitar 
certidão negativa de atendimento 

no SUS em Caraguatatuba

Rodovia dos Tamoios terá
 interdição temporária no

 km 16 em Jambeiro 


