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A GAzetA dos Municípios

Serviços de saneamento e 
distribuição de água e es-
goto da cidade são objeto 
da audiência que acon-
tece no dia 17 de março, 
na Câmara Municipal
A Prefeitura de Ubatuba 
convida toda a população 
a participar da audiência 
pública que vai discutir a 
contratação de empresa 
para o fornecimento de 
serviços públicos de  abas-
tecimento de água potável 
e esgotamento sanitário 
para o município. A audi-
ência acontecerá no dia 17 
de março, das 15 às 17h30, 
no Auditório da Câmara 
Municipal (rua Thomaz 
Galhardo, 64 – Centro).
Atualmente, esses serviços 
são prestados principal-
mente pela Sabesp, cujo 
contrato já está vencido. 
“A consulta e a audiência 
pública são oportunida-
des para que a população 
participe e contribua ati-

Imóveis beneficiam famí-
lias que viviam em áreas 
de risco; investimento na 
construção do empreendi-
mento é de R$ 7,5 milhões
No dia em que mais 52 
famílias da Estância Cli-
mática de Cunha realizam 
o sonho da casa própria, 
o presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano 
(CDHU), Marcos Penido, 
anunciou a continuidade 
da parceria com o muni-
cípio para construção de 
mais moradias. “Vamos 
continuar trabalhando pelo 
desenvolvimento da cida-
de e superando obstáculos 
para colocar as famílias 
paulistas nos seus devi-
dos lares”, disse durante a 
entrega do Conjunto Ha-
bitacional José de Olivei-
ra Queiroz, nesta segun-
da-feira, 29 de fevereiro, 
no Bairro Estrada Velha.
As 52 famílias atendi-
das foram removidas de 
áreas de risco e estavam 
recebendo auxílio mora-
dia da CDHU. Agora vão 
morar em casas com dois 
e três dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e área 
construída entre 42,51 m² 
e 55,49m². Uma das uni-
dades foi adaptada com 
itens de acessibilidade 
para cadeirantes. Todos os O programa Emprega São 

Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofere-
ce nesta semana 35 vagas 
de trabalho disponíveis 
para pessoas com defici-
ência no Vale do Paraíba 
e região. .Destaque para 
4 vagas para ajudante de 
cozinha em Ilhabela e 4 
vagas para operador de te-

vamente nesse processo, 
discutindo os termos da 
contratação, esclarecen-
do dúvidas e enviando 
sugestões para o aperfei-
çoamento do procedimen-
to”, explica Juan Blanco 
Prada, secretário muni-
cipal do Meio Ambiente.
A prestação de serviços 
de abastecimento de água 
e esgotamento sanitá-
rio compreende desde a 
construção, a operação e 
a manutenção das unida-
des integrantes dos siste-
mas físicos, operacionais 
e gerenciais de produção 
e distribuição de água, 
até a coleta, afastamen-
to, tratamento e dispo-
sição de esgotos sanitá-
rios. Isso inclui também 
a gestão dos sistemas or-
ganizacionais, a comer-
cialização dos produtos 
e serviços envolvidos e o 
atendimento aos usuários.
A Audiência Pública será 

imóveis foram entregues 
com piso cerâmico em to-
dos os cômodos, azulejos 
no banheiro e nas áreas 
úmidas da cozinha, cober-
tura em estrutura metálica, 
laje de forro, esquadrias 
em alumínio e sistema de 
aquecimento solar. O Con-
junto Habitacional José 
de Oliveira Queiroz tem 
infraestrutura completa 
com redes de água, esgo-
to e elétrica, iluminação 
pública, pavimentação 
em blocos intertravados 
com guias, sarjetas e pas-
seio público, área de lazer 
e paisagismo. A CDHU 
investiu R$ 7,5 milhões 
neste empreendimento, 
edificado em terreno doa-
do pela prefeitura. Um dos 
imóveis foi entregue para 
a família do ajudante geral 
Douglas Braga Bezerra, 
36. Casado com Thais e 
pai do pequeno Aruã, atu-
almente ele vive no terre-
no onde ficava sua antiga 
residência. “Em dezembro 
de 2015 um temporal pro-
vocou o deslizamento de 
terra que destruiu nossa 
casa”, explica o contem-
plado. A solução encontra-
da foi montar uma barra-
ca de camping no local e 
aguardar a entrega da nova 
morada.  “Foram meses 
difíceis que passamos no lemarketing em Taubaté. 

Para ter acesso às vagas 
basta acessar o site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br criar login, senha e 
informar os dados soli-
citados. Outra opção é 
comparecer a um Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) com RG, 
CPF, PIS, Carteira de Tra-
balho, laudo médico com 
o Código Internacional 
de Doenças (CID) e Au-
diometria (no caso de de-
ficiência auditiva). Quem 
não tiver o laudo será 

também um momento para 
que a população compre-
enda a situação atual desse 
serviço no município e de-
fina temas variados como, 
por exemplo, os bairros a 
serem priorizados no aten-
dimento. Isso em diálogo 
com metas que já haviam 
sido estabelecidas para 
Ubatuba no Plano Muni-
cipal de Saneamento Bá-
sico, aprovado em 2014.
Todos os documentos re-
ferentes ao processo de 
contratação estão dispo-
níveis no sítio web da 
Prefeitura http://minutas.
ubatuba.sp.gov.br/blog/
minutas/saneamento-basi-
co/ Comentários e envio 
de sugestões também de-
vem ser feitos pelo mesmo 
endereço web. Maiores 
informações podem ser 
obtidas junto à Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente: (12) 3833-
2439 ou 3833-2655.

acampamento improvi-
sado. Finalmente chegou 
nosso dia de voltar a viver 
com dignidade e seguran-
ça”, comemorou Thais. 
“Depois de passar por 
tudo que passamos, é uma 
alegria saber que nosso 
filho Aruã poderá crescer 
tranquilo em um quarto só 
seu e ainda economizar na 
conta de energia”, com-
pletou Douglas. A renda 
do casal varia em torno de 
dois salários mínimos, so-
mando os ganhos de Dou-
glas e os extras que Thais 
consegue trabalhando em 
casa como manicure. Com 
o subsídio do Governo do 
Estado,  a família pagará 
mensalmente apenas R$ 
132,00, valor da menor 
prestação da CDHU. Os 
novos moradores do resi-
dencial terão prazo de 25 
anos para quitar o finan-
ciamento habitacional. As 
prestações contarão com 
subsídios do governo es-
tadual, sendo calculadas 
de acordo com a faixa de 
renda de cada família. 
Assim, aquelas que ga-
nham de um a três salá-
rios pagarão o equivalen-
te a 15% do rendimento. 
Em Cunha, 99% das 
famílias que recebe-
ram as chaves dos imó-
veis estão nessa faixa.orientado no próprio PAT 

sobre como proceder para 
conseguir a documenta-
ção exigida. O candidato 
pode comparecer na sede 
do PADEF, localizado, na 
Rua Boa Vista, 170 – 1° 
andar.  O cadastramento 
do empregador também 
poder ser feito pelo do site 
do Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas por meio do sistema, 
é necessária a apresenta-
ção do CNPJ da empre-
sa, razão social, endereço 
e o nome do solicitante.

Prefeitura de Ubatuba
realiza consulta e

audiência pública sobre 
saneamento básico

CDHU entrega 52 casas 
em Cunha 

Governo do Estado tem 
35 vagas disponíveis para 
pessoas com deficiência 

no Vale do Paraíba 

Aviso à população
de

Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba informa 
que, por solicitação da 
empresa Paulicéia Ar-
quitetura e Restauro, 
responsável pelas obras 
do Palacete 10 de Julho, 
o prédio estará fechado 
para o público na semana 

de 29/02 a 04/03/15.



página 2 A GAzetA dos Municípios 02 de março de 2016

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 02/03/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada por uma 
dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue, en-
carregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sensação 
de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes. O primeiro passo para combater a 
anemia é adotar uma nova dieta alimentar.
***
A maravilhosa medicina popular vem se transformando desde os tempos primitivos. Ela 
adapta as condições do ambiente de vida antiguíssima leis da fisiologia e bioquímica hu-
mana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou duas porções 
de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para manter sua saúde 
em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jovem.
***
O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os vasos 
e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma diminuição da 
inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura 
com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula 
dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda a 
higienização da boca e da garganta.

Humor

O marido, ao chegar em casa, no final da noite, diz à mulher que já estava deitada:
- Querida, eu quero amá-la.
A mulher que já estava dormindo, com voz embolada, reponde:
- A mala... ah! Não sei onde está não! Use a mochila que está no maleiro do quarto de 
visitas.
- Não é isso... querida. Hoje eu vou amar-te.
- Prá mim, você pode ir até Júpiter, até Saturno e até pros infernos, desde que me deixe 
dormir em paz.
***
A gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre a fertilidade, uma senhora de 70 anos, foi 
capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da maternidade, foi para casa e umas 
amigas vieram visitá-la e uma delas perguntou:
- Podemos ver o novo bebê?
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversar um pouco. Disse a mãe.
Trinta minutos se passaram e outra perguntou:
- Podemos ver o bebê agora?
- Não, ainda não. Foi a resposta.
Depois de mais alguns minutos elas perguntaram de novo:
- E agora, podemos ver o bebê?
- Não, ainda não. Respondeu a mãe.
Já impacientes, elas perguntaram de novo:
- Bem, então quando poderemos ver o bebê?
- Quando ele chorar. A mãe respondeu.
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
- Porque eu esqueci onde o coloquei! Foi a resposta.

Mensagens

Narudin conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito... Respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. Atra-
vessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e linda, mas ela 
não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. Lá encontrei uma 
mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bonita. Então resolvi ir 
até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça bonita, religiosa e conhecedora 
da realidade material.
- E porque não casaste com ela?
- Ah! Meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem perfeito.

Pensamentos, provérbios e citações

O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.

A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.

A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.

O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.

O amor não precisa ser igual, bastaria ser verdadeiro.

Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.

Desculpar eu desculpo, mas esquecer é outra coisa.

Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.

A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.

A concentração é o segredo da força.

Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.

O mundo dá voltas, então relaxe.

Se for pra ser será.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.

Sem Fraternidade Ecumênica, não há planeta

Paiva Netto

A Legião da Boa Vontade, LBV, que integra o Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações 
Unidas desde 1999, com status consultivo geral, apresentou em julho de 2013, no Escritório da ONU 
em Genebra, Suíça, suas recomendações aos chefes de Estado e de Governo, representantes das 
agências internacionais, do setor privado e da sociedade civil presentes na Reunião de Alto Nível 
do órgão, que discutiu “Ciência, Tecnologia e Inovação, e o potencial da cultura na promoção do 
desenvolvimento sustentável”.
Do documento que preparei especialmente para a ocasião, publicado na revista BOA VONTADE 
Desenvolvimento Sustentável, em espanhol, francês, inglês e português, trago-lhes mais alguns tre-
chos:

Sempre defendi e fiz constar em artigos, na imprensa e na internet: não há limites para a solidária 
expansão do Capital de Deus, isto é, o ser humano com o seu Espírito Eterno.
Portanto, a melhor tecnologia a ser desenvolvida nestes tempos de globalização desenfreada é a 
do conhecimento de nós mesmos. É superior a qualquer descoberta tecnológica, pois tem o poder 
de impedir que o indivíduo (informatizado ou não) caia de vez no sofrimento por ter desabado na 
barbárie mais completa.
Sem o sentido de Fraternidade Ecumênica, acabaríamos com o planeta, mantendo nossos cérebros 
brilhantes, mas os corações opacos. A almejada reforma da sociedade não virá em sua plenitude se 
o Espírito do cidadão (ou cidadã) não for levado em alta conta. (...) O mundo precisa de progresso, 
sim e sempre, que lhe dê pão e estudo; todavia, necessita igualmente do indispensável alimento do 
Amor e, por conseguinte, do respeito.
A Solidariedade, a Generosidade e a Fraternidade são justamente combustíveis que motivam a ação 
diligente de todos os atores sociais idealistas da comunidade internacional.

Paz e entendimento entre os povos
Se a tecnologia, pois, supera barreiras humanas — a internet é um exemplo disso —, é fundamental 
que a Solidariedade se desenvolva à sua frente, a fim de iluminar-lhe os caminhos. Nunca estivemos 
em momento mais auspicioso para demonstrar quão potencialmente grandes são as possibilidades 
de usá-la a serviço dos povos.
Que sob a invocação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura, sem prescindir de exaltado espí-
rito de solidariedade humana, possamos (...) abraçar, juntos, uma agenda de realizações pautada no 
entendimento comum que os membros da ONU, desde a sua fundação, perseguem, assim como as 
Mulheres, os Homens, os Jovens, as Crianças e os Espíritos de real Boa Vontade.

O dogma da Fraternidade
Em Epístola Constitucional do Terceiro Milênio (1988), escrevi: Haverá um tempo majestoso em 
que o ser humano só aceitará um dogma: o da Fraternidade sem fronteiras.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 
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Relação de Vagas
Balcão de Empregos de Taubaté

AÇOUGUEIRO – URGENTE –
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – NOÇÃO DE MULTIMIDIA –  P.C.D.
CONFEITEIRA
DENTISTA
DIVULGADOR
ELETRICISTA – P.C.D
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA PREDIAL
INSTALADOR DE ALARME E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
JARDINEIRO
LAVADOR DE AUTOS – COM C.N.H. URGENTE –
LÍDER DE LIMPEZA
MECÂNICO DE AUTOS
PINTOR CORDISTA
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE DESENHO ARTISTICO
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROFESSOR DE INGLÊS
PROJETISTA –  MÓVEIS PLANEJADOS – COM EXP. EM PROMOB –
SERVENTE DE PEDREIRO
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE
TÉCNICO QUÍMICO –  URGENTE –
VENDEDORA EXTERNA
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 29/02/2016 e 29/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 183, Termo nº 6237
Faço saber que pretendem se casar LEONARDO RIBEIRO DE CAMPOS FILHO e GLAUCIA APARECI-
DA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Aparecida - SP, nascido a 1 de abril de 1977, de profissão operador 
de fresa, estado civil solteiro, residente na na Rua Andre Tozzetto, nº 37, Santa Terezinha, Aparecida/SP, 
filho de LEONARDO RIBEIRO DE CAMPOS, 74 anos, nascido na data de 7 de junho de 1941, residente 
e domiciliado em Aparecida/SP, natural de Lagoinha/SP e de MARIA CELIA SOUZA DE CAMPOS, 69 
anos, nascida na data de 5 de janeiro de 1947, residente e domiciliada em Aparecida/SP, natural de Itagi/
BA. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 7 de outubro de 1978, de profissão doméstica, estado civil 
divorciada, residente na na Rua Luiz Guilherme Porto Pereira, nº 230, Jardim dos Eucaliptos, nesta Cidade, 
filha de MILTON ALVES DOS SANTOS, 61 anos, nascido na data de 11 de outubro de 1954, residente 
e domiciliado em Jundiaí/SP, natural de Cachoeira Paulista/SP e de VERA LUCIA BATISTA DOS SAN-
TOS, falecida em Taubaté/SP na data de 29 de maio de 1996. 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, 29/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 184, Termo nº 6238
Faço saber que pretendem se casar DHIOGGO SALUSTIANO SILVA CORRÊA e CARLA FABIANA DA 
CONCEIÇÃO AMARO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Olinda - PE, nascido a 22 de janeiro de 1995, de profissão 
ajudante de cozinha, estado civil solteiro, residente na na Rua Lindolfo de Mattos Freitas, nº 35, Centro, 
nesta cidade, filho de JOSÉ SALUSTIANO CORRÊA, 44 anos, nascido na data de 14 de fevereiro de 1972, 
residente e domiciliado em Recife, natural de Pernambuco e de ADRIANA FRANÇA DA SILVA, 38 anos, 
nascida na data de 21 de junho de 1977, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Pernambuco. Ela 
é natural de Tremembé - SP, nascido a 13 de maio de 1999, de profissão estudante, estado civil solteira, resi-
dente na na Rua Onze, Jardim Alberto Ronconi, nº 159, Poço Grande, nesta cidade, filha de LUIZ CARLOS 
AMARO, 53 anos, nascido na data de 29 de abril de 1962 e de ELIZABETH DA CONCEIÇÃO, 40 anos, 
nascida na data de 19 de outubro de 1975, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Pindamo-
nhangaba/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, 29/02/2016.

Tremembé, 1 de março de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

“LUCAS M.FRANCISCO ME, torna público que requereu a CETESB  
renovação da licença de operação na atividade de fabricação de sorvetes,  
a empresa possui CNPJ 71.601.470/0001-59 e inscrição  
Estadual 634.004.538.119, sito à Av. J.K.de Oliveira nº 135,  
CEP 12490-000, SÃO BENTO DO  SAPUCAÍ-SP.”

Extrato de Dispensa

Base Legal: Art. 24, I, da Lei nº 8.666/93 
Processo: 05/2016 Dispensa 01/2016 
Objeto: Execução de Calçamento da Rua Edith G Guarnieri, 
Bairro Gramado.  
Preço Global: R$ 10.108,00 (dez mil e cento e oito reais); 
Contratada:DS2 Construtora Ltda
Prazo: 03 (três) meses 
Em 12 de fevereiro de 2016.  
Ratificado: em 29/02/2016, por: Ricardo Evangelista Lobato

ESTÁGIO NA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ

O CIEE está com inscrições abertas para 20 vagas no programa de estágio da Prefeitura de São José dos Campos.

Podem se candidatar estudantes dos cursos de administração, direito, educação física, logística, informática, ciência da 
computação, engenharia da computação, tecnologia em análise de sistemas, tecnologia em redes de computadores, 
tecnologia em banco de dados, tecnologia em sistema para internet, gestão em tecnologia da informação, tecnologia em 
processamento de dados, tecnologia sistema de informação e ciência e tecnologia, web design.

A prefeitura oferece auxílio-transporte e alimentação, além de bolsa-auxílio, para jornadas de 4 ou 6 horas.

As inscrições vão até 7/3 e devem ser feitas pelo portal www.ciee.org.br.

Conheça os benefícios do consumo de suplementos

Por Agni Salobreña

Provavelmente, você já ouviu falar de suplementos alimentares. Estima-se que 54% dos brasileiros 
já fazem uso de algum suplemento, seja para ter uma alimentação mais saudável ou para potenciali-
zar os efeitos dos exercícios físicos. Essas substâncias são capazes de fornecerem vitaminas, carboi-
dratos, sais minerais e proteínas que, muitas vezes, não conseguimos obter em quantidade suficiente 
por meio da alimentação. Quando usados da forma correta apresentam inúmeros benefícios para a 
nossa saúde. Confira a seguir algumas das vantagens de incluir os suplementos alimentares na sua 
dieta.

Suprem a carência de nutrientes - Não há dúvidas de que a melhor estratégia para ter uma vida 
saudável e reduzir o risco de doenças crônicas é através de uma alimentação variada, rica em frutas, 
folhas e legumes. Contudo, com os dias cada vez mais corridos, acaba sendo difícil manter uma 
alimentação adequada, sendo comum nos rendermos à praticidade dos alimentos industrializados 
e semi-prontos. Como consequência dessa má alimentação, não conseguimos ingerir a quantidade 
certa de nutrientes, como vitaminas e minerais, essenciais para o bom funcionamento do organismo, 
desenvolvendo uma carência dessas substâncias. Para suprir essa necessidade é recomendado o uso 
de suplementos alimentares, como os vitamínicos, por exemplo.

Otimizam os resultados de atividades físicas - Os suplementos alimentares também são indicados 
aos praticantes de atividades físicas, isso porque ajudam a melhorar o desempenho e encurtar o 
tempo de recuperação muscular, proporcionando nutrientes essenciais como: vitaminas, minerais, 
fibras, ácidos graxos ou aminoácidos, que podem estar faltando ou podem não estar sendo con-
sumidos em quantidade suficiente na dieta de um indivíduo. Assim, é importante lembrar que os 
suplementos não substituem a dieta normal, apenas participam como coadjuvantes para suprir essas 
necessidades nutricionais. Os suplementos mais consumidos por quem pratica exercícios físicos são 
aqueles a base de proteína, pois auxiliam na reparação e crescimento dos músculos. Dentre os mais 
famosos está o Whey Protein.

Ajudam a manter a boa forma - Além dos benefícios proporcionados a saúde, alguns suplementos 
também contribuem com a estética e o emagrecimento. Os óleos funcionais atendem muito bem a 
essa expectativa, impulsionando a queima de gordura corporal com os aditivos de sua composição. 
O Óleo de Baru, por exemplo, graças à presença dos ômegas 3, 6 e 9, é um excelente aliado na luta 
pela redução de medidas na região abdominal. Tais elementos atuam como catalizadores na queima 
de gordura, impedindo que as células adiposas se concentrem em determinadas regiões como barri-
ga, cintura e quadril. Além disso, ele aumenta a atividade das enzimas antioxidantes e desempenha 
um papel importante na redução do estresse, um dos principais agentes causadores do ganho de peso.

A suplementação alimentar tem inúmeras vantagens quando aplicada de forma correta. Por isso, 
vale a pena ressaltar que seu uso deve ser feito mediante a orientação de um profissional. O exagero 
no consumo de suplementos pode ter consequências graves como a sobrecarga de alguns órgãos do 
corpo e seu uso inadequado também pode fazer você engordar ou não ter efeito algum.

Agni Salobreña é farmacêutica esteta e responsável pelo departamento técnico de desenvolvimento 
de novos produtos da Global Suplementos.

Sobre a Global Suplementos:

www.globalsuplementos.com.br /(11) 5592-6410

A Global Suplementos é uma empresa especializada em suplementação alimentar, desenvolvimento 
de alimentos funcionais, suplementos alimentares e nutracêuticos. Através das linhas Sports, Nu-
trition e Naturals, seus produtos auxiliam a manutenção da saúde proporcionando um melhor de-
sempenho físico e mental. O último lançamento da rede é o óleo de Baru, poderoso suplemento 
nutricional que acelera o metabolismo e auxilia no emagrecimento.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Entre janeiro e feverei-
ro, o CAS (Controle de 
Animais Sinantrópi-
cos) de Taubaté recebeu 
1.200 denúncias de sus-
peitas de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti. 
A maioria destas denún-
cias se refere a terrenos 
com mato alto e objetos 
abandonados. Para se ter 
uma ideia, o número de 
reclamações no bimestre 
é 485% superior aos re-
gistros dos dois primeiros 
meses do ano de 2012. 
Análise das séries histó-
ricas do período mostra 
uma evolução no número 
de denúncias (veja tabela 
abaixo). Por um lado, o 
aumento do número de de-
núncias é positivo e reflete 
o resultado das campanhas 
de estímulo à cidadania 
para conscientização sobre 
o combate aos criadouros 
do mosquito, responsável 
pela transmissão dos ví-
rus da dengue, zika e chi-

kungunya. Por outro lado, 
parte da população ainda 
precisa cooperar na limpe-
za de seus terrenos e evitar 
o despejo de lixo e entulho 
em locais inadequados. 
A Prefeitura de Tauba-
té pede a colaboração da 
população. O combate ao 
mosquito depende de to-
dos. Cada um deve cuidar 
de seu imóvel, fazendo a 
vistoria dos jardins, vasos 
e materiais que podem 
juntar água e fazer o des-
carte de lixo e entulho da 
maneira correta, em locais 
adequados, nunca em cal-
çadas ou terrenos públicos 
ou privados. Este ano em 
Taubaté já são 261 casos 
positivos de dengue e um 
caso positivo importado 
de zika. Denúncias sobre 
criadouros em potencial 
devem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
A prefeitura também dis-
ponibiliza o hotsite xô 
mosquito (http://taubate.

sp.gov.br/xomosquito/) 
para o encaminhamento de 
denúncias. No ano passa-
do, foram emitidas 457 no-
tificações pelos agentes do 
CAS. Destas, 15 tornaram-
se autos de infração por 
conta da reincidência dos 
proprietários em relação 
aos focos de criadouros do 
Aedes aegypti. As infra-
ções variam de leves a gra-
víssimas, com valores que 
vão de R$ 200 a R$ 800. 
Em caso de reincidên-
cia, as multas são do-
bradas. Proprietários de 
imóveis que proíbam a 
entrada dos agentes tam-
bém estão sujeitos a mul-
ta de R$ 500, que pode 
ser aplicada em dobro 
no caso de reincidência.
Série histórica de reclama-
ções no primeiro bimestre
2012 – 205
2013 – 374
2014 – 361
2015 – 656
2016 – 1.200

Taubaté: População faz 1.200
denúncias de suspeitas de 

criadouros do Aedes aegypti 
em dois meses

Comunicado Secretaria de Saúde de São Bento do Sapucaí
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A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté iniciou neste 
mês de Fevereiro a “Ope-
ração Praça Segura”. Tra-
ta-se de abordagens sociais 
realizadas pelos guardas 
em praças da cidade com 
o intuito de coibir o uso 
de entorpecentes e delitos 
cometidos nestes locais. O 
objetivo é oferecer ainda 
mais segurança aos muní-
cipes que transitam e fre-
quentam estes espaços de 
lazer com suas famílias.

A Prefeitura de Taubaté 
protocolou nesta quinta-
feira na Câmara Municipal 
o projeto de lei que regu-
lamenta a Guarda Munici-
pal. A expectativa é que o 
projeto entre em votação 
ainda em março. A regula-
mentação segue o que rege 
a lei federal nº 13.022 de 
2014 que dispões sobre o 
Estatuto Geral das Guar-
das Municipais.  A Guarda 
regulamentada passa a ser 
reconhecida pela Secreta-
ria Nacional de Seguran-
ça Pública. Desta forma, 
amplia as condições do 
município realizar convê-
nios no âmbito federal e 
estadual. As parcerias via-
bilizam mais treinamento 

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Taubaté 
lançou esta semana uma 
programação mensal de 
atividades nas escolas 
com ações educativas de 
combate e prevenção ao 
mosquito Aedes aegypti. 
O cronograma estabelece 
que no ano letivo, a pri-
meira sexta-feira de cada 
mês, será o Dia Prevenção 
em Ação, com atividades 
como palestras, teatro, ofi-
cinas pedagógicas todas 
com o tema voltado para 
conscientização da im-
portância de se prevenir a 
proliferação do mosquito 
na cidade. As oficinas dos 
alunos no período integral 
também seguirão a pro-
gramação. O objetivo é 
que as crianças e adoles-
centes apliquem o que for 
aprendido nas atividades 
especiais em suas casas e 
atuem como agentes mul-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Meio Ambiente, reali-
za a doação mensal de 
mudas de plantas à po-
pulação. A distribuição 
deste mês aconteceu na 
última quinta-feira (25) 
e também será feita nes-
ta sexta-feira (26). Para 

Na última quinta-feira 
(25), os guardas realiza-
ram uma abordagem no 
Skate Plaza que fica na 
praça Nilo Mattos. As 
câmeras de monitora-
mento do COI (Centro de 
Operações Integradas) 
flagraram seis homens, 
dois maiores de idade e 
quatro adolescentes, fa-
zendo uso de entorpecen-
tes na praça. A Guarda foi 
acionada e no local re-
vistaram todos do grupo.

aos servidores e recursos 
para a compra de equi-
pamentos como viaturas, 
coletes a prova de bala e 
uniformes. A proposta de 
reorganização da corpo-
ração foi elaborada por 
uma comissão composta 
por servidores da guarda 
e representantes das secre-
tarias de Administração e 
Finanças, Segurança e Ne-
gócios Jurídicos. A comis-
são teve como base três 
pilares: formação intelec-
tual, conduta correta com 
a função e oportunidade 
de crescimento na carreira. 
O projeto define a estru-
tura operacional e admi-
nistrativa da guarda. A lei 
estabelece a capacitação 

tiplicadores. Além des-
te cronograma fixo, cada 
unidade terá a liberdade 
para realizar as atividades, 
a Secretaria de Educação 
está programando em par-
ceria com a Secretaria de 
Saúde a visita de agen-
tes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
para palestras nas escolas. 
De 22 a 26 de fevereiro, 
as unidades promoveram 
a Semana de Combate e 
Prevenção ao Aedes ae-
gypti como forma de ini-
ciar os trabalhos que serão 
desenvolvidos durante o 
ano. Cada escola realizou 
atividades dentro do que 
foi proposto pela Secreta-
ria como: Dramatizações; 
Painéis informativos com 
divulgação a comunidade 
(criadouros, sintomas e 
prevenção); Passeio diri-
gido à unidade em busca 
de possíveis criadouros; 

levar as plantas, é neces-
sário retirar uma senha. 
São distribuídas 30 por 
dia, a partir das 7 horas. 
As doações acontecem 
sempre em dois dias de 
cada mês. Cada morador 
pode retirar até 30 mudas 
de plantas, sendo frutí-
feras, nativas, pingos de 
ouro e para calçadas. A do-

Apenas um deles, um 
jovem de 20 anos por-
tava uma porção de ma-
conha e foi levado para 
a Delegacia de Investi-
gações Sobre Entorpe-
centes (Dise). Com ele 
ainda foram encontradas 
latinhas e outros materiais 
utilizados para o emba-
lo e consumo de drogas. 
O rapaz não tem passa-
gem pela Polícia, foi au-
tuado por porte de en-
torpecentes e liberado.

profissional, regulamen-
to disciplinar e requisitos 
para a realização de con-
cursos públicos na área. O 
conjunto de alterações tra-
rá melhorias nos critérios 
de admissão de guardas. O 
projeto de lei estabelece o 
plano de carreira no qual a 
cada cinco anos os guardas 
municipais terão direito a 
promoção e, desde que 
critérios pré-estabelecidos 
sejam atendidos, poderão 
chegar ao cargo de coman-
dante. Estrutura Atual-
mente o efetivo da guarda 
conta com 250 homens e 
a previsão é que mais 22 
sejam chamados por meio 
do último concurso pú-
blico realizado em 2015.

Atividades coletivas com 
exposição para a comuni-
dade. Plantio de mudas de 
citronela; Colocação de sal 
grosso nos ralos da unida-
de escolar com a participa-
ção dos alunos. A propos-
ta é despertar no aluno o 
espírito combativo frente 
ao problema da infestação 
do mosquito; incentivar a 
comunidade e os alunos 
na participação coletiva 
como força de trabalho na 
fiscalização, prevenção e 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti; esclarecer a 
todos os envolvidos sobre 
os verdadeiros problemas 
causados pela dengue, 
Zika vírus e Chikungunya, 
sensibilizando-os para o 
cuidado com o ambiente, a 
saúde e a higiene; divulgar 
os trabalhos realizados nas 
unidades para a comunida-
de de forma a mobilizar a 
participação ativa de todos.

ação de mudas de plantas 
é realizada no Viveiro Mu-
nicipal, localizado den-
tro do Departamento de 
Meio Ambiente, rua Noel 
César Pires, s/n, Chácaras 
Reunidas, nas proximi-
dades do bairro Maricá. 
A doação é voltada 
para os moradores das 
áreas urbana e rural. 

Guarda Civil Municipal de 
Taubaté lança “Operação 

Praça Segura”

Prefeitura de Taubaté encaminha 
à Câmara projeto de lei que
regulamenta Guarda Civil

Dia Prevenção em Ação: 
Secretaria de Educação 

lança programa de ações 
educativas contra Aedes 

aegypti

Pinda realiza doação de 
mudas de plantas

EM TREMEMBE


