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A GAzetA dos Municípios

O jogador Luiz Gustavo, 
volante da Seleção Bra-
sileira de Futebol e do 
Wolfsburg, estará em Pin-
damonhangaba na quarta-
feira (23) para participar 
do “Futebol Solidário”. 
O evento acontecerá no 
campo da Associação 

Na terça-feira (15), a Se-
cretaria de Educação da 
Prefeitura se reuniu com 
representantes do Conse-
lho Municipal de Educa-
ção e Conselho de Acom-
panhamento e Controle do 
Fundeb, para prestação de 
contas das obras, reformas, 
ampliações e manutenções 
realizadas nas unidades 

Os alunos do curso de pani-
ficação, oferecido pelo Via 
Rápida Emprego, irão re-
ceber os certificados nesta 
segunda-feira (21). A sole-
nidade será no auditório da 
Prefeitura, às 11 horas. As 
aulas foram ministradas 
por professores da Etec 
João Gomes de Araújo, do 

Atlética Ferroviária, no 
Boa Vista, às 16 horas.
Além de Luiz Gustavo, 
outros jogadores de des-
taque no cenário esporti-
vo estarão na cidade para 
esta partida beneficente. 
Os ingressos serão troca-
dos por 1 kg de alimento 

escolares durante o ano. 
A reunião foi realizada no 
Palacete 10 de Julho. Os 
conselheiros assistiram as 
apresentações e puderam 
tirar suas dúvidas com as 
equipes da Secretaria de 
Educação e Secretaria de 
Obras. Após a apreciação, 
farão um parecer sobre as 
contas e ações. De ante-

Centro Paula Souza. Os 
alunos tiveram as aulas na 
carreta do programa, esta-
cionada em frente à Prefei-
tura. As atividades termi-
nam nesta sexta-feira (18).
O curso pelo Via Rápida 
foi oferecido por meio de 
parceria entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-

não perecível. As doações 
serão destinadas ao Fun-
do Social de Solidarieda-
de, que fará a entrega às 
entidades assistenciais.
O evento é idealizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Juventude, Es-
portes e Lazer com o apoio 
da Associação Atlética 
Ferroviária, amigos e fa-
miliares do Luiz Gustavo, 
em apoio às ações do Fun-
do Social de Solidariedade.
De acordo com o secretá-
rio de Esportes da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
esta ação solidária já se 
tornou tradição na cida-
de. Ele revela que haverá 
entrega de brindes auto-
grafados pelo jogador. 

mão, se mostraram satis-
feitos por terem sido cha-
mados para esta reunião, 
que demonstrou respeito 
aos conselhos e cumpriu 
a legislação. A secretá-
ria de Educação acredita 
que a reunião foi bastante 
produtiva. “Vamos ago-
ra aguardar o parecer dos 
conselhos, que já sinali-
zaram como positivos e 
aprovados os investimen-
tos realizados na Educa-
ção municipal durante o 
ano. Com essa reunião, 
mostramos transparên-
cia e, agora, teremos um 
parecer por escrito des-
tes conselhos, certifican-
do as ações da Secretaria 
no município, cumprin-
do a legislação”, avaliou.

nômico do Estado de São 
Paulo e Prefeitura. Em 
Pindamonhangaba, as au-
las ocorreram nos períodos 
da manhã, tarde e noite.
Sandra Cristina da Silva 
Donegatti conta que resol-
veu inscrever-se no curso 
porque deu a possibilida-
de dos alunos conhece-
rem vários tipos de pães 
e técnicas. Ela afirma que 
nunca havia feito pão e foi 
tudo muito interessante. 
“Me informaram que mes-
mo tendo um várias pani-
ficadoras em Pinda ainda 
faltam estes estabeleci-
mentos em alguns bairros, 
então, posso vir a fazer 
pães não só para família, 
mas, de repente investir 
nisso”, comenta Sandra.

Luiz Gustavo participa de jogo beneficente 
na quarta-feira em Pinda

Educação presta contas para 
conselhos municipais em Pinda

Alunos de panificação recebem 
certificados nesta segunda-feira

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da empresa Pu-
bliconsult Assessoria e 
Consultoria Pública Ltda, 
realiza neste domingo, 20 
de dezembro, as provas ob-
jetivas e de títulos da área 
da Educação, referente ao 
concurso de nº 11/2015. 
As provas acontecem no 
período da manhã, às 9h, e 
à tarde, às 14h30. Os can-
didatos devem acessar o 
site: http://www.publicon-
sult.com.br para verificar 
datas, horários, locais e 
recomendações. Entrando 
no endereço eletrônico, o 
interessado deve clicar em 
“concursos” na aba supe-
rior, em seguida em “con-
cursos – em andamento”, 
localizar o concurso de nº 
11/2015 para então clicar 

em “+ informações”. No 
item “edital de convoca-
ção para as provas” apare-
cem os nomes dos candi-
datos com os respectivos 
locais de provas. Ao todo, 
9.954 inscritos concorre-
rão a 44 vagas para os car-
gos de: Professor de Edu-
cação Infantil, Professor 
I – Ensino Fundamental, 
Professor Educação Espe-
cial – DM, Professor III 
– Língua Portuguesa, Pro-
fessor III – Educação Físi-
ca, Professor III – Geogra-
fia, Professor III – Língua 
Inglesa, Professor III – 
Matemática, Professor III 
– Ciências e Professor III 
– História. A organização 
do concurso orienta que 
o candidato compareça ao 
local de prova no mínimo 

com 1 hora de antecedên-
cia, munido dos documen-
tos exigidos em edital. Os 
gabaritos das provas es-
tarão disponíveis no site: 
http://www.publiconsult.
com.br, a partir das 18h 
desta segunda-feira, 21, 
e ficarão à disposição dos 
candidatos para download 
durante o prazo de recurso, 
que é de até 48 horas após 
a realização da avaliação. 
Os candidatos classifica-
dos serão convocados para 
tomar posse do cargo a 
critério da administração 
municipal, conforme o nú-
mero de vagas existentes 
e seguindo rigorosamente 
a ordem de classificação 
final, respeitando-se o li-
mite das vagas destinadas 
aos candidatos portadores 
de deficiência. A convoca-
ção para a posse ocorrerá 
através de edital publi-
cado no Jornal Diário de 
Taubaté e no site www.
taubate.sp.gov.br , sendo 
obrigação do candidato 
classificado acompanhar 
as publicações durante 
a validade do concurso, 
não lhe cabendo qual-
quer reclamação posterior.

Prefeitura de Taubaté
realiza concurso para 

professores no domingo

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, recebeu na 
última semana os adoles-
centes beneficiários do 
Programa Bolsa Família, 
participantes da Oficina 
de Proteção dos Adoles-
centes – OPA, desenvol-
vida pelo CRAS Bagé. 
Na oportunidade, os ado-
lescentes realizaram uma 
visitação a sede de aten-
dimento do Bolsa Famí-
lia, assim como no Prédio 
do Relógio da CTI, per-

correndo desde o subso-
lo até o nono andar, onde 
puderam admirar a vista 
privilegiada que o local 
oferece. Logo no início do 
passeio, uma adolescente 
foi contemplada através 
de sorteio e pode dispa-
rar a sirene do Relógio 
da CTI, verdadeiro marco 
e cartão postal da cidade, 
avisando a todos sobre a 
hora local. Durante a ex-
periência de percorrer os 
andares da antiga CTI – 
Companhia Taubaté In-
dustrial, os adolescentes 

puderam ouvir um pouco 
sobre a história de Félix 
Guisard, de seu talento ad-
ministrativo e do império 
que criou envolta do “Lar-
go da Estrela”. Ao final 
da visitação todos foram 
recebidos pela Secretária 
Marilda Prado na sede de 
sua secretaria, que fica no 
2° andar do prédio, onde 
puderam desfrutar de um 
lanche da tarde e comen-
tar sobre as experiências 
vivenciadas. A iniciativa 
da visita partiu do Núcleo 
da Criança e do Adoles-
cente – NUCA, implan-
tado pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social em setembro 
de 2015, com o objetivo 
de inclusão social e valo-
rização dos adolescentes, 
efetivando os acompa-
nhamentos e as condicio-
nalidades previstas jun-
to aos beneficiários do 
Programa Bolsa Família.

Prefeitura de Taubaté
abre as portas para visita

de adolescentes do
Programa Bolsa Família
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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.

Curiosidades

Formas curiosas de prever o futuro

Aeromancia: adivinhação pela observação do ar
Acutomancia: leitura da sorte feita com agulhas
Cafeomancia: leitura através da borra do café
Caomancia: previsão do futuro por observação de imagens aéreas
Capnomancia: adivinhação pela fumaça por queima ritualista
Catroptomancia: adivinhação por espelhos
Caromancia: leitura da sorte através de desenho feito na cera
Cleomancia: adivinhação por dados
Cristolomancia: adivinhação por cristais
Cromolomancia: adivinhação por cebolas
Dactilomancia: adivinhação por observações de anéis
Dendromancia: observação de árvores derrubadas
Escarpomancia: leitura da sorte baseada no estado dos sapatos
Heteromancia: previsão pela observação do vôo das aves
Hidromancia: observação da água
Ichitiomancia: observação de sinais nas entranhas dos peixes
Margaritomania: adivinhação por pétalas
Necromancia: adivinhação pela invocação das almas
Ofdiomancia: interpretação dos movimentos das serpentes
Oinomancia: adivinhação pelo vinho
Ovomancia: adivinhação através de ovos
Pitomancia: leitura da sorte pelo fogo

Humor

Um bêbado estra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu!
Então ele respondeu:
- Pois está aqui o elástico...
***
O pai e o filho estão se preparando para pescar juntos e o pai pergunta:
- Filho, está preparado para a diversão?
E o filho responde:
- Estou, mas a gente não ia pescar?
***
O bêbado vai à padaria e pergunta:
- O pãozinho já saiu?
O padeiro responde:
- Sim, saiu sim!
E o bêbado responde:
- Então quando ele voltar, diga que eu quero conversar com ele.
***
Um homem sentado na varanda de sua casa com a esposa, diz:
- Eu te amo!
Ela pergunta:
- Esse é você ou já é a cerveja falando.
Ele responde:
- Esse sou eu... Falando com a cerveja...
***
Na aula de ciências o professor pergunta ao aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
- Apagar a luz. Respondeu o aluno.
- Apagar a luz? Por que apagar a luz? Pergunta o professor;
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vêem o coração 
não sente?

Mensagens

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar a depressão, examine 
objetivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e eli-
mine alguns. Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de sermos 
úteis. Vencida essa etapa da faxina, vistorie o bem emocional. Pegue cada uma das 
lembranças que guarda, olha bem e responda sinceramente para que precisa desses 
traumas e livre-se deles.
***
Avance sempre. Na vida as coisas à vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Peque-
nos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. 
O que parece fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo 
amanhã ao anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento 
intenso e apaixonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você 
se aproxima dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo 
de novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 
construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato 
momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando pu-
der. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como que for, continue. O mais 
importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações  

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
Bom em tudo, bom em nada.

MISCELÂNEA

O processo de restauro da 
Basílica do Bom Jesus de 
Tremembé, realizado des-
de 2012 com projeto de-
senvolvido pela Universi-
dade de Taubaté, resultou 
na localização, neste ano, 
de elementos arqueológi-
cos, cujo estudo integra 
a terceira fase da revitali-
zação, que será entregue 
à comunidade na quin-
ta-feira, dia 17, às 20h30. 
Cinco ossadas humanas 
foram identificadas em 
uma das estruturas laterais 
do templo. O material foi 
devidamente recolhido, 
os esqueletos remonta-
dos, as análises iniciais 
realizadas e a pesquisa 
de documentação foi fei-
ta. Os procedimentos vi-
saram à salvaguarda dos 
elementos, ou seja, eles 
foram devidamente tra-
tados e acondicionados 
para a continuidade dos 
estudos. O processo é co-
ordenado pelo Núcleo de 
Preservação e Restauro 
do Patrimônio Histórico e 
Cultural (NPPC) da UNI-
TAU e envolve professo-
res e alunos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo, 
com apoio de profissionais 
de outros Departamentos. 
A primeira ossada foi en-

contrada em julho, pelos 
pedreiros que atuavam no 
restauro de uma área late-
ral da igreja. Logo abaixo 
do piso, estavam os ele-
mentos. “Eles estavam 
na superfície, o que é um 
indício de que não foram 
sepultados. Se fosse isso, 
eles estariam mais pro-
fundos na terra”, disse a 
Profa. Dra. Maria Dolores 
Cocco, coordenadora do 
projeto. Ela acredita, pelas 
informações já coletadas, 
que os ossos foram remo-
vidos da parte antiga da 
igreja e deixados na parte 
nova. “Acreditamos que 
tenham mais de 100 anos. 
Esse achado reafirma a 
história da igreja, da mu-
dança estrutural que foi re-
alizada”, continuou a pro-
fessora. Em sua criação, 
a entrada da Basílica era 
voltada para o Rio Paraí-
ba, o que foi alterado com 
o passar dos anos. Atual-
mente, o fundo da igreja 
é que está voltado para o 
rio. Para a montagem dos 
esqueletos, o projeto con-
tou com o apoio de pro-
fissionais do Laboratório 
de Anatomia: o Prof. Me. 
Magno César Vieira, o 
Prof. Ricardo Ferreira Sal-
les e o técnico Felipe Gon-

çalves Nabuco. O Prof. 
Dr. Mario Celso Pellogia, 
responsável pela discipli-
na de Odontologia Legal, 
instruiu os alunos Alber-
ti Gomes Barbosa, Nayla 
Ingrid Ramos Martins. 
Karen da Silva Lombar-
di de Carvalho e Mateus 
Assis dos Santos no cui-
dado, limpeza e armaze-
namento do material, além 
da separação e da identi-
ficação dos ossos. A ex-
periência recuperou a vo-
cação de arqueólogo que 
Alberti tinha na infância. 
“Sempre me imaginava 
encontrando fósseis de di-
nossauros, fazendo desco-
bertas. Esse achado trouxe 
um pouco disso de volta”, 
conta. “O projeto traba-
lha as nossas habilidades 
e nos proporciona novas 
experiências, que só irí-
amos adquirir no último 
ano da faculdade. Então, 
temos um diferencial em 
relação aos outros alu-
nos”, contou Nayla. A en-
trega da 3º fase do projeto 
acontece nesta quinta-fei-
ra, 17, às 20h30, na pró-
pria Basílica, localizada 
na Praça Pe. Luiz Balmes, 
no centro de Tremembé. 
Por: Thaiz Wertz / 
A C O M / U N I T A U

Ossadas centenárias
são encontradas na

Basílica de Tremembé

O Senac Taubaté está 
com inscrições para cur-
sos livres com início em 
janeiro de 2016. Veja os 
detalhes: Estratégias para 
Elaboração do PPRA
Aperfeiçoar o profis-
sional para elaborar o 
Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais 
(PPRA) adequado às ca-
racterísticas da empre-
sa, para contribuir com 
a prevenção de aciden-
tes de trabalho e, mais 
especificamente, das 
doenças ocupacionais.
Data: 11 a 27/1/2016
Horário: das 19 às 22 
horas; segunda e quar-
ta-feira Formação Bá-
sica em Fotografia
Fotografar cenas, uti-

lizando recursos foto-
gráficos essenciais de 
um equipamento digital 
manual, formando uma 
cultura fotográfica e sen-
so crítico acerca de sua 
produção, a fim de obter 
imagens com qualida-
de. Data: 12/1 a 1/3/2016
Horário: das 18h30 às 
22h30; terça e quin-
ta-feira Photoshop CC 
- tratamento de imagem
O curso tem como obje-
tivo capacitar o aluno a 
ajustar, tratar e editar ima-
gens digitais, por meio 
dos recursos e ferramen-
tas do Photoshop CC, a 
fim de atender de manei-
ra produtiva as especifi-
cidades de cada tipo de 
projeto de acordo com as 

necessidades do mercado.
Data: 12/1 
a 23/2/2016
Horário: das 18h30 às 
22 horas; terça e quin-
ta-feira Autocad 2016 
Básico - projetos em 2D
Capacitar o aluno para uti-
lizar as ferramentas do sof-
tware AutoCAD 2016 para 
a visualização, criação, 
edição e impres-
são de objetos em 2D.
Data: 12/1 a 23/2/2016
Horário: das 18h30 às 22 
horas; terça e quinta-feira 
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.sp.se-
nac.br/taubate ou pelo te-
lefone (12) 2125-6099. O 
Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
202 - Jardim Eulália.

Senac Taubaté abre inscrições para 
cursos livres com início em janeiro
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As pessoas que estudam ou 
trabalham de forma perma-
nente em Pindamonhanga-
ba, que residem e têm o 
veículo licenciado em ou-
tra cidade, e utilizam a es-
trada do Atanázio devem 
fazer o recadastramento 
para isenção da taxa de pe-
dágio em janeiro de 2016. 
O prazo para o recadastra-
mento terá início dia 04 e 
termina no final do mês.
O trabalhador deve apre-
sentar cópias, legíveis, 
do licenciamento do veí-
culo no próprio nome ou 
do esposa/esposo com 
certidão de casamento, 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), com-
provante de endereço 
que seja de no máximo 
do mês anterior, Cartei-

ra de Trabalho e declara-
ção do RH da empresa.
Estudantes devem apre-
sentar cópias do licen-
ciamento do veículo no 
próprio nome ou do côn-
juge com certidão de ca-
samento, ou no nome dos 
pais - com autorização 
com firma reconhecida, 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação, comprovante 
de endereço de no má-
ximo do mês anterior e 
declaração de matrícula 
da instituição de ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais em ge-
ral e das Forças Armadas 
devem apresentar cópias 
legíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome, 
ou do cônjuge com certi-
dão de casamento, Carteira 

Nacional de Habilitação, 
comprovante de endere-
ço, também de no máximo 
do mês anterior, carteira 
funcional e declaração 
do Batalhão/Companhia.
A isenção também pode 
ser concedida às pessoas 
jurídicas. O recadastra-
mento e novos cadastros 
para isenção de 2016 de-
vem ser feitos no Setor 
de Protocolo da Prefeitura 
ou Subprefeitura, em Mo-
reira Cesar. O atendimen-
to é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.
De acordo com as infor-
mações da Departamento 
de Arrecadação, na rodo-
via SP-62 os veículos de 
passeio não pagam pedá-
gio, independentemente 
de onde foram licenciados. 

Recadastramento para
isenção de pedágio começa 
dia 04 de janeiro em Pinda

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015. 
ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, 
Estado de São Paulo, TORNA PUBLICO que a Comissão Organizadora de Processo Seletivo HO-
MOLOGOU o resultado final do Processo Seletivo Simplificado realizado em conformidade com 
o Edital n.º 01/2015, para contratações por tempo determinado de Professor de Educação Infantil 
(PEI), Professor de Ensino Fundamental – séries iniciais (1º ao 5º ano) (PEF) e Professor de Edu-
cação Básica (PEB) – (6º ao 9º ano), nas disciplinas de: Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, 
Educação Física, Inglês, Arte, História e Geografia – sem gerar direito à estabilidade – para prestar 
serviços essenciais à Rede Municipal de Ensino. O resultado final do mencionado Processo Seletivo, 
que ratifico, encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal. Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, 16 de dezembro de 2015. Alex Euzébio 
Torres. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

Os fãs do jogo Minecraft 
poderão participar de uma 
oficina no Sesc Taubaté. 
A atividade acontecerá 
no próximo fim de sema-
na, dias 19 e 20, das 15h 
às 17h. A oficina permite 
ao jogador criar o cená-
rio e os objetos utilizando 
blocos. Neste encontro os 
participantes irão construir 
espadas ou picaretas com a 

Relatos confirmam melho-
ra do setor nos últimos anos 
e Mauricio é elogiado por 
priorizar a pasta.A Câmara 
Municipal de Ubatuba ar-
quivou no começo da tarde 
desta quinta-feira, 17, as 
denúncias contra o prefei-
to Maurício sobre supostas 
irregularidades cometidas 
no setor da Saúde Pública 
municipal. Sem ter os vo-
tos suficientes, o processo 
que tentava a cassação do 
chefe do executivo foi de-
finitivamente arquivado.
A sessão durou mais de 
quatro horas, principal-
mente pela leitura dos pa-
receres e defesas de forma 
integral. O ponto alto foi 
quando Benedito Julião, 
presidente da casa, autori-
zou a reprodução do áudio 
de uma das oitivas reali-
zadas pela CPI, da teste-
munha Célia Bortoleto. 

 Neste mês de dezembro, 
a Prefeitura de Paraibu-
na concedeu aos servido-
res municipais R$80,00 a 
mais no cartão alimenta-
ção, uma espécie de “13º 
salário”, que ajudará a 
aquecer a economia do 
município, em virtude das 
compras para o Natal. No 
total, 937 trabalhadores 
serão favorecidos com o 
valor correspondente a 
R$160,00 de crédito no 
vale alimentação, que fo-
ram liberados a partir do 
dia 10 de dezembro. Este 
ano o Governo Municipal 
completa 6 anos da con-
cessão do AC CRÉDITO, 
e o 2º ano do vale extra de 
Natal. De acordo com in-
formações da Diretoria de 
Administração e Finanças 
da Prefeitura, somente os 

mesma aparência do jogo, 
porém utilizando materiais 
reaproveitados para criar 
o aspecto tridimensional 
nas peças. A atividade é 
gratuita e voltada para o 
público infantil. Meno-
res de 7 anos  devem ir 
acompanhados pelos pais 
ou responsáveis. Os in-
teressados devem fazer 
inscrição antecipada no 

A fala da servidora pú-
blica, que tem mais de 
20 anos de vida pública 
no SUS, ressaltou a con-
fusão do relatório, apon-
tando inconsistências, 
principalmente sobre a 
denúncia de má gestão.
Segundo Bortoleto, nos 
últimos três anos, o mu-
nicípio apresentou melho-
ra em todos os índices de 
Saúde Pública: redução 
da mortalidade infantil, 
aumento no número de 
vacinas e de fornecimen-
to de remédios, concurso 
público, aumento de re-
passes para a Santa Casa 
e atendimento de 100% 
da cidade pelo Programa 
Saúde da Família, com mé-
dicos em todos os postos. 
Além de destacar os 
avanços, ela contextua-
lizou a situação em ou-
tros municípios onde os 

valores do vale alimenta-
ção representam a cerca 
de R$ 1 milhão de reais 
injetados no comércio da 
cidade, em 2015. Para o 
presidente da ACEP (As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Paraibuna), 
Walter Benedito Gomes de 
Oliveira, a adesão da Pre-
feitura ao sistema do car-
tão AC Crédito é de gran-
de importância. “O cartão 
é um benefício ao empre-
gado, e uma facilidade ao 
empregador funcionando 
como um estímulo ao co-
mércio local, aumentando 
o consumo e gerando em-
pregos. Aguardamos que 
mais empresas façam ade-
são ao Cartão ACCREDI-
TO e estendam esse bene-
fício ao seus funcionários 
contribuindo para o forta-

Espaço de Tecnologias 
e Artes de terça a sexta, 
das 14h às 21h30; ou pelo 
e-mail tecnologiaseartes@
taubate.sescsp.org.br O 
Sesc Taubaté fica na Ave-
nida Milton de Alvarenga 
Peixoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. Mais in-
formações pelo telefone 
(12) 3634-4000 ou www.
sescsp .org .br / t auba te

investimentos em saúde 
são menores e disse que 
considera importante a 
prioridade dada pela ges-
tão do prefeito Maurício 
para a pasta e pela vida.
Depois de abrir a palavra 
aos vereadores, o presiden-
te abriu a votação das de-
núncias contidas no relató-
rio final e o resultado foi o 
arquivamento do processo.
“Quero agradecer os ve-
readores que votaram 
pelo respeito à lei e pelo 
resultado das eleições e 
pedir aos demais vere-
adores que me deixem 
trabalhar. Ubatuba é uma 
cidade com muitos desa-
fios e precisa estar unida, 
com suas instituições em 
estado de normalidade, 
para que a gente possa 
encarar a temporada que 
está chegando e os demais 
desafios”, disse Mauricio.

lecimento de nossa econo-
mia,” ressalta. Veja outros 
benefícios oferecidos pelo 
cartão alimentação AC 
Crédito, acessando o site: 
www.paraibuna.sp.gov.br
COMÉRCIOS ONDE 
VOCÊ PODE UTILI-
ZAR O SEU VALE ALI-
MENTAÇÃO: CENTRO
Açougue do Adê
Banca do Cyro
Mercearia Humaitá
Mercearia do Juliano
Mercadinho Piratininga 
Minimercado Nabel
Supermercado Gente Boa
ESPÍRITO SANTO
Mercadinho Santa Luzia
VILA AMÉLIA 
Mercadinho do Valle
VILA DE FÁTIMA
Mercadinho Bom Preço
Mercadinho Nos-
sa Senhora de Fátima

Taubaté recebe oficina de
Minecraft neste final de semana

Câmara de Ubatuba arquiva
denúncias sobre a saúde 

Vale Alimentação concedido 
aos servidores municipais

de Paraibuna colabora
com a economia local

O governador Geraldo 
Alckmin entregou nesta 
quinta-feira, 17, certifi-
cados aos melhores pro-
dutores de café do Estado 
de São Paulo, durante o 
lançamento da “13ª Edi-
ção Especial dos Melhores 
Cafés de São Paulo - Sa-
fra 2015”, realizada no 
Palácio dos Bandeirantes. 
O secretário de Agricul-
tura e Abastecimento do 
Estado, Arnaldo Jardim, 
participou da cerimônia.
“Nosso país é o maior 
produtor e exportador de 
café do mundo”, enfati-
zou o governador. “São 
Paulo se orgulha da qua-
lidade de seu café”, disse.

A escolha dos melhores 
cafés produzidos no Esta-
do é realizada anualmente 
e impulsiona o produtor a 
aperfeiçoar a qualidade do 
café cultivado. Ao promo-
ver iniciativas para valo-
rizar a produção do café 
paulista, o Governo reco-
nhece a grande contribui-
ção da cafeicultura para 
a economia do Estado.
Os três vencedores fo-
ram a empresa Santa Jucy 
Agroindustrial, de Cássia 
dos Coqueiros, na cate-
goria Cereja Descascado, 
cuja secagem é feita sem 
casca; o produtor Pau-
lo Rogério Marchi - Sí-
tio Santa Rosa, de Serra 

Negra, na categoria Café 
Natural, secagem com 
casca; e o produtor Rafa-
el Giolo - Fazenda Olho 
d’Água, de Pedregulho, 
na categoria Micro Lote.
Café Solidário
No evento, o Fundo Social 
de Solidariedade do Estado 
de São Paulo recebeu 210 
kg do “Café Solidário”, 
separado em 840 pacotes 
de 250 gramas, que será 
doado para entidades as-
sistenciais atendidas pelo 
Fundo. O “Café Solidá-
rio” foi produzido com os 
grãos colhidos no cafezal 
do Instituto Biológico, da 
Secretaria de Agricultura.
Promovida pela Câmara 
Setorial do Café e Coor-
denadoria de Desenvolvi-
mento dos Agronegócios, 
da Secretaria, a “13ª Edi-
ção Especial dos Melho-
res Cafés de São Paulo” 
teve o apoio do Sindicato 
das Indústrias do Café de 
São Paulo (Sindicafé), 
da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Café 
(Abic), do Museu do Café 
e da Associação Comer-
cial de Santos (ACS).

Qualidade do café paulista é 
reconhecida na 13ª Edição

Especial dos Melhores
Cafés de São Paulo
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Prefeito Mauricio e inte-
grantes da Secretaria de 
Tecnologia da Informação 
participaram da cerimônia 
de entrega do prêmio em 
Brasília/DF. A Prefeitura 
de Ubatuba foi uma das 
cinco vencedoras do Prê-
mio Municiência – Experi-
ências Inovadoras em Ges-
tão Municipal, organizado 
pela Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), 
com o programa Empreen-
de Fácil - Consulta Eletrô-
nica Georreferenciada de 
Viabilidade para Abertura 
de Empresas no Município 
de Ubatuba. A cerimônia 
de premiação aconteceu 
em Brasília no último dia 
10 e reuniu representantes 
da CNM, do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e 
das prefeituras venceroas. 
Os projetos passaram por 
um processo que começou 
com 57 iniciativas inscri-

tas, das quais 15 foram 
selecionadas como finalis-
tas e submetidas à votação 
online. Ubatuba então foi 
uma das cinco ganhadoras, 
juntamente com as cida-
des de Astorga (PR), Bom 
Despacho (MG), Pompeú 
(MG) e Rio Largo (AL). 
O projeto foi concebido e 
desenvolvido inteiramente 
pela Secretaria Municipal 
de Tecnologia da Infor-
mação (SMTI) e permite 
que as pessoas interessa-
das em abrir um negócio 
na cidade façam uma con-
sulta online e obtenham 
resposta imediata sobre 
se o funcionamento de um 
empreendimento, sabendo 
se ele é permitido numa 
determinada rua ou não. 
“Este sistema foi o ponta-
pé inicial para o desenvol-
vimento de outras ações 
que resultaram em maior 
agilidade e qualidade no 

atendimento aos empreen-
dedores locais, resultando 
na diminuição da buro-
cracia e no tempo gasto 
para se abrir uma empre-
sa em Ubatuba”, explica 
Pedro Seno, Secretário de 
TI. Na cerimônia, o pre-
feito Mauricio destacou 
que “para promover o 
desenvolvimento local, 
é necessário reduzir bar-
reiras de forma a permitir 
a formalização dos nos-
sos empreendedores. Isso 
gera renda e oportunida-
des de emprego a toda a 
população”.   O momen-
to da cerimônia também 
foi oportunidade para a 
apresentação do trabalho 
desenvolvido pela equipe 
de TI da Prefeitura, repre-
sentada pelo funcionário 
Adriano Felix Narcizo, di-
retor de Sistemas de Infor-
mação e funcionário con-
cursado há quase 25 anos.

Prefeitura de Ubatuba é uma 
das cinco vencedoras
do Prêmio Municiência

A Prefeitura de Taubaté 
inaugurou nesta quinta-
feira, 17 de dezembro, a 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) SanMarino.
A unidade de saúde é clas-
sificada como uma UPA 
de classe 3, com capaci-
dade de atendimento de 
até 450 paciente por dia. 
Com uma abrangência 
maior, a UPA San Ma-
rino vai englobar toda 
a região do Gurilândia.
A construção da UPA San 

Novos conjuntos oferecem 
maior durabilidade, me-
lhor ergonomia e são mais 
confortáveis. A Secretaria 
Municipal de Educação 
da Prefeitura de Ubatuba 
investiu em novos mobi-
liários escolares para os 
alunos do Ensino Fun-
damental I e II e para os 
professores da rede. Essa 
conquista foi garantida 
pela soma de esforços da 
equipe da pasta, que gra-

Marino integra a Política 
Nacional de Urgência e 
Emergência do Ministério 
da Saúde. A unidade vai 
funcionar 24 horas e deve 
absorver boa parte das ur-
gências e emergências, 
ajudando a desafogar o 
Pronto-Socorro de Tauba-
té. Entre os atendimentos 
previstos estão pressão e 
febre alta, fraturas, cor-
tes, infarto e derrame. A 
UPA San Marino come-
çou a ser construída em 

dativamente traz melho-
rias na infraestrutura das 
escolas. Foram adquiridos 
3.200 conjuntos de cartei-
ras e cadeiras do tipo CJA-
04 para alunos do 1º ao 5º 
ano e 560 do tipo CJA-06 
para os alunos do 6º ao 9º 
ano e do Ensino Médio.  
Além de 120 conjuntos 
tipo CJP-01 de mesas e 
cadeiras para os profes-
sores e 58 carteiras para 
cadeirantes.  “Os novos 

setembro de 2013 e con-
cluída em dezembro de 
2014, com investimentos 
de R$ 5,48 milhões por 
parte da Prefeitura e do 
Governo Federal. A obra 
faz parte da reorganização 
do sistema de saúde de 
Taubaté. Serviço Inaugu-
ração da UPA San Marino
Dia: 17 de dezembro Ho-
rário: 10h Endereço: Rua 
Cacilda Pinto da Silva 
(antiga rua 11), s/nº, Re-
sidencial San Marino.

conjuntos oferecem maior 
durabilidade, melhor 
ergonomia e são mais 
confortáveis. Proporcio-
nar conforto e qualidade 
na educação municipal 
é sem dúvida uma das 
prioridades da atual ges-
tão, criando nas escolas 
um ambiente adequado 
e renovado para alunos 
e professores”, comenta 
Nadia Basso, secretária 
municipal de Educação.

Prefeitura de Taubaté inaugura 
UPA San Marino

Prefeitura de Ubatuba investe 
em novos mobiliários escolares  


