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A prefeitura de Mon-
teiro Lobato se reuniu 
com a empresa VIVO 
para apresentar o pla-
no de melhorias de in-
ternet e telefonia para o 

município. Nesta reu-
nião foram aborda-
das as questões de 
baixa qualidade do sinal 
de internet e a ampliação 
da cobertura de telefonia 

fixa e móvel. Até o final 
de Março a prefeitura ira 
apresentar o cronograma 
de melhorias, incluin-
do o projeto de inter-
net gratuita nas praças.

Melhorias de internet e telefonia
em Monteiro Lobato

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo. Acabador de már-

more e granito, Ajudante 
de cozinha, Ajudante de 
polidor de veículos, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de escrituração fiscal, 
Barman, Copeiro, Cozi-
nheiro geral, Cuidador de 
idosos, Cumim, Emprega-
do doméstico  arrumador, 
Farmacêutico, Garçom, 
Locutor anunciador, Ele-
tricista de autos, Motoris-
ta carreteiro, Nutricionis-
ta, Pizzaiolo, Instrutor de 
academia, Professor de 
inglês, Reparador de apa-
relhos eletArodomésticos, 

Vendedor de consórcio 
e Vendedor pracista.  As 
vagas possuem perfis es-
pecíficos com relação à 
experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Vagas de emprego
em Caraguatatuba

Relação de Vagas
Balcão de Empregos de Taubaté

AÇOUGUEIRO – URGENTE –
AJUDANTE DE MARCENEIRO
AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – NOÇÃO DE MULTIMIDIA –  P.C.D.
CONFEITEIRA
CONTATO PUBLICITÁRIO
DENTISTA
ELETRICISTA – P.C.D
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA DE ÔNIBUS
ESTÁGIO -Nivel Superior
FORNEIRO
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
LAVADOR DE AUTOS – COM C.N.H. URGENTE –
LÍDER DE LIMPEZA
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO   ÁREA DE LIMPEZA INDUSTRIAL
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 –
TAXISTA – COM CURSO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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

A Escola do Trabalho da 
Estiva abre a partir des-
ta segunda-feira, 29, as 
inscrições para cursos na 
área de Artesanato. No to-
tal estão sendo oferecidas 
37 vagas para os cursos 
de Crochê, Patch Aplique, 
Feltro e Decoupage.  Os 
cursos são gratuitos e têm 
carga horária de 80 horas. 
Para o curso de Crochê 
são oferecidas oito vagas, 
com aulas às terças-fei-
ras, das 8h às 13h.  Já o 
Patch Aplique tem cinco 
vagas disponíveis e será 

ministrado às quartas-
feiras, das 13h às 17h. 
Com sete vagas dispo-
níveis, o curso de Fel-
tro acontecerá sempre às 
quintas-feiras, das 8h às 
12h. O curso de Decou-
page acontece nas sextas-
feiras, em dois períodos: 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h; sendo ofertadas oito 
vagas para a manhã e nove 
para o período da tarde. 
As aulas têm início na pró-
xima semana, e as inscri-
ções encerram assim que 
as vagas forem totalmen-

te preenchidas. ara fazer 
a matrícula, o interessado 
deve apresentar cópias do 
RG, CPF e comprovante 
de endereço não sendo ne-
cessário apresentar com-
provante de escolaridade. 
É preciso ter idade míni-
ma de 16 anos. Serviço:
Escola do Tra-
balho da Estiva
Cursos na área de artesanato
Inscrições: a par-
tir de 29/02/16
Endereço. Rua Edmundo 
Morewood, 551 – Estiva
Telefone: (12) 3629-7008

Escola do Trabalho da Estiva 
abre inscrições para área de 

Artesanato em Taubaté

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou a en-
trega dos kits de materiais 
escolares, na sexta-feira 
(19). Ao todo, serão aten-
didos neste ano 13 mil 
estudantes, sendo distri-
buídos nas Escolas Muni-
cipais e CMEI - Centros 
Municipais de Educação 
Infantil. A distribuição 
ocorreu nas unidades es-
colares para os pais e res-
ponsáveis. A escola Mário 
Antônio Bonotti, no bairro 
Maria Áurea, por exem-
plo, criou a etiqueta dos 

materiais, um processo 
lúdico e pedagógico, pro-
movendo a interação entre 
os familiares. O bombeiro 
Marco Antonio de Cam-
pos foi à entrega na escola 
municipal Mário Antônio 
Bonotti e comentou que 
os pais devem estar sem-
pre juntos com os filhos, 
incentivando os estudos. 
Para ele, os materiais au-
xiliam os pais e ajudam a 
economizar. “Fazer a eti-
queta dos materiais com 
os filhos será interessan-
te, é um momento de in-

tegração e também é im-
portante para mostrarmos 
para eles a importância 
de valorizar cada mate-
rial recebido”, opinou. 
A autônoma Janete Al-
ves dos Santos disse que 
estar junto com a criança 
na hora de receber o ma-
terial é muito importante 
e os pais veem a alegria 
das crianças. “A gente 
precisa deste material e 
é uma ajuda a mais, acho 
muito bom esse material 
que a Prefeitura entregou 
para as crianças”, afirmou.  

Pais e alunos recebem kits 
de materiais escolares
em Pindamonhangaba
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

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.

ACADEMIA VALEPARAIBANA DE LETRAS E ARTES ELIMINOU 13 MEMBROS 

       A Academia Valeparaibana de Letras e Artes - AVLA vem informar a quem possa inte-
ressar que não fazem mais parte do quadro de seus associados os senhores abaixo relaciona-
dos:

       Andréa Rodrigues Vertéra
      Claudete de Jesus Assumpção
      Ederson Flávio Ribeiro
      Elisabete Nogueira da Silva Guimarães
      Luiz Antônio de Oliveira Sales
      Mauro Antônio Madeira Russo
      Meire Adriane de Oliveira Nunes
      Moisés Gomes da Silva
      Paulo Fernando de Castro
      Quintino Brotero de Assis Neto
      Rodrigo Nunes de Godoy
      Rodney da Silva Amador
      Terezinha Garcia Bevilaqua

                                                           Taubaté, 29 de Fevereiro de 2016

                                                          
                                                                         Aparecido Custódio
                                                                         Presidente da AVLA

Os moradores do Paulino 
de Jesus estão sendo be-
neficiados com as obras 
de infraestrutura. A equi-
pe da Subprefeitura con-
cluiu as obras de guias e 
sarjetas nas ruas Osmir 
de Jesus e Manoel de Je-

sus. Os serviços foram 
concluídos na semana 
passada. Ao todo, os pro-
fissionais fizeram mais de 
1.000 metros de guias e 
sarjetas. Esta benfeito-
ria contribuirá com mais 
de 40 famílias. A equipe 

da Subprefeitura  infor-
ma que estas ruas tam-
bém tiveram serviços de 
galerias, recebendo tu-
bos e ramais, e esgoto. 
Os locais foram prepa-
rados para receber a pa-
vimentação asfáltica.

Ruas do Paulino de Jesus
recebem guias e sarjetas

em Pindamonhangaba

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade CONVITE nº 04/2016, Processo nº 08/2016, para Contratação de Empresa para Fornecimen-
to de ovos de chocolate de páscoa. Abertura da Sessão Pública dia 11/03/2016 às 10:00 horas. Os 
interessados poderão retirar o Edital completo,mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o 
dia 10/03/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. 
O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBA-
TO - Prefeito Municipal

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

Tel: (12) 3676-1600
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A unidade completa 40 
anos de atividades em 2016
Além de Argentina, Mé-
xico, Uruguai e Peru 
o up! acaba de con-
quistar mais três novos 
mercados: o Paraguai, 
Costa Rica e Curaçao
Atualmente, é responsá-
vel pela fabricação dos 
modelos Novo Gol, Novo 
Voyage, up! e cross up!
2016 é o ano em que a fá-
brica da Volkswagen do 
Brasil em Taubaté come-
mora 40 anos de ativida-
des. Além desse marco his-
tórico, a empresa também 
celebra conquista da marca 
de 150 mil up! produzidos 
desde o seu lançamento, 
em 2014, das quais mais 
de 20 mil foram exporta-
das. O modelo já é envia-
do para Argentina, Méxi-
co, Uruguai e Peru e acaba 
de conquistar mais três no-
vos mercados: o Paraguai, 
que já recebeu as primei-
ras unidades do modelo, 
e mais Costa Rica e Cura-
çao, países para os quais 
os embarques começarão 
nas próximas semanas.
O número de produção 
do modelo fabricado com 
exclusividade em Tauba-
té está representado pelo 
speed up!, com o novo 
motor 1.0 TSI Total Flex, 
da família EA211. O even-
to de celebração contou 
com a presença do CEO e 
presidente da Volkswagen 
do Brasil, David Powels, 
do vice-presidente de Fi-
nanças e Estratégia Corpo-
rativa, Osmair Garcia, do 
vice-presidente de Opera-
ções, Antonio Pires, do vi-
ce-presidente de Recursos 
Humanos, Nilton Junior, 
do diretor da fábrica de 
Taubaté, Marcos Apare-
cido Ruza, do diretor de 
Qualidade Assegurada, 
Richard Schwarzwald, do 
diretor de Engenharia de 
Manufatura, Celso Place-
res, além de executivos e 
colaboradores da unidade. 
A história da unidade, que 
iniciou suas atividades em 
1976, começou com a pro-
dução de peças plásticas 
injetadas, peças metálicas 
estampadas e tapeçaria 
para atender à fábrica de 
São Bernardo do Campo, 
é marcada pela evolução 
tecnológica e o pioneiris-
mo, com a fabricação de 
grande parte dos mode-
los de maior sucesso da 
Volkswagen no País. Foi 
em Taubaté que foi pro-
duzido o primeiro Gol, o 

veículo mais vendido, pro-
duzido e exportado de to-
dos os tempos da indústria 
automobilística nacional. 
E é nessa fábrica que tam-
bém são produzidos exclu-
sivamente os modelos up!, 
cross up! e Novo Voyage.
A fábrica é uma das mais 
avançadas do Grupo 
Volkswagen em termos de 
tecnologia, após os recen-
tes investimentos na or-
dem de R$ 1,2 bilhão para 
a produção do up! no País. 
“Nessas quatro décadas 
de história, a fábrica de 
Taubaté sempre foi estraté-
gica para a Volkswagen do 
Brasil e muito importante 
para o Grupo Volkswagen. 
Toda a tecnologia investi-
da na unidade valorizam 
nossos produtos e permi-
tem que o up! TSI, por 
exemplo, tenha sido um 
dos modelos mais premia-
dos pela imprensa espe-
cializada no País com 11 
conquistas em cinco me-
ses. Os modelos que pro-
duzimos em Taubaté aten-
dem aos mercados interno 
e externo, prova disso é 
que o up! já está sendo ex-
portado para sete países e 
em breve deverá chegar a 
outros mercados, ratifican-
do a qualidade dos nossos 
produtos em níveis inter-
nacionais, que asseguram 
a competitividade da mar-
ca mesmo em momentos 
desafiadores no mercado 
nacional”, destaca o pre-
sidente da Volkswagen 
do Brasil, David Powels.
O diretor da fábrica Mar-
cos Aparecido Ruza des-
taca que o perfil da unida-
de sempre foi de assumir 
grandes desafios e no-
vos projetos. “O Gol e o 
Voyage nasceram aqui em 
Taubaté na década de 1980 
e representaram grandes 
desafios por conta das ca-
racterísticas inovadoras 
dos modelos para a época. 
Esse perfil marcante con-
tinuou com todas as gera-
ções do Gol e agora com a 
produção do up! isso não 
foi diferente. Hoje temos 
uma fábrica eficiente e al-
tamente tecnológica, com 
capacidade de produzir 
carros modernos seguros e 
com a qualidade necessá-
ria para satisfazer nossos 
clientes e contribuir com a 
competitividade da empre-
sa”. Atualmente, a fábrica 
de Taubaté emprega cerca 
de 4.000 pessoas, produz 
todas as versões do up! e 
Voyage, além do Gol (que 

também é produzido na 
unidade da Anchieta), para 
atender os mercados inter-
no e externo. História A 
decisão de construir a fá-
brica foi tomada em 1970, 
na época do “Milagre Eco-
nômico”. O primeiro pas-
so foi a aquisição de 14 
propriedades rurais no dis-
trito de Quiririm, somando 
3,8 milhões de m². Os tra-
balhos de terraplenagem, 
infraestrutura e constru-
ção começaram em 1973 
e foram finalizados dois 
anos depois. No canteiro 
de obras, trabalharam 27 
empresas e cerca de 3.000 
pessoas. A produção de 
carros deveria começar já 
em 1976, com a Brasília, 
mas foi adiada em razão 
da “Crise do Petróleo”. A 
fábrica passou a produzir 
então peças para a unidade 
de São Bernardo do Cam-
po. Até aquela data, os in-
vestimentos na implanta-
ção da fábrica já somavam 
mais de US$ 100 milhões. 
No dia 1º de dezembro 
1978, finalmente, saiu da 
linha de montagem o pri-
meiro carro produzido em 
Taubaté: o Passat. Em fe-
vereiro de 1980 é que a fá-
brica de Taubaté começou 
a produzir o Gol, equipado 
com motor a gasolina 1.3 
litro, refrigerado a ar. Três 
anos depois, a fábrica pro-
duziu também a Saveiro 
que, em 1988, voltou para 
a fábrica da Anchieta. Em 
1985, a unidade passou a 
fazer a Parati. No ano se-
guinte, foi feito também 
o Voyage, cuja produção 
foi encerrada em 1995 e 
retomada em Taubaté no 
ano de 2008. Em 1990, a 
fábrica atingiu a marca de 
1.000.000 de carros produ-
zidos. Mais três anos de-
pois, tornou-se a primeira 
montadora de veículos da 
América do Sul a receber 
o Certificado de Qualidade 
ISO 9002. Em dezembro 
de 2001, a fábrica recebeu 
recomendação para obter 
o certificado de qualida-
de na gestão ambiental 
ISO 14.001. O chamado 
“selo verde” ajudou na 
estratégia da Volkswagen 
do Brasil para a conquis-
ta do mercado externo. 
Nessas quatro décadas a 
fábrica já produziu mais 
de 6 milhões de veículos 
em toda a sua história.
Para informações so-
bre a Volkswagen do 
Brasil, acesse: www.
i m p r e n s a v w. c o m . b r

Fábrica da Volkswagen do 
Brasil em Taubaté celebra 
150 mil up! produzidos e 
anuncia novos mercados 

para exportação do modelo

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 01/03/2016 e 01/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 184, Termo nº 6239
Faço saber que pretendem se casar DENIS MOREIRA DE CARVALHO e NATÁLIA DE MORAES, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido a 25 de julho de 1980, de profissão autônomo, estado 
civil divorciado, residente na Avenida Professor João Batista Conti, nº 1487, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, São Paulo/SP, filho de JAIR CELSO DE CARVALHO, falecido em São Paulo/SP na data de 6 de 
março de 2014 e de ANADÍ MOREIRA DE CARVALHO, 63 anos, nascida na data de 12 de julho de 1952, 
residente e domiciliada em São Paulo/SP, natural de Eunápolis/BA. Ela é natural de São Paulo - SP, nascido 
a 1 de agosto de 1990, de profissão vendedora, estado civil divorciada, residente na na Rua Engenheiro Bel-
trão, nº 245, Parque das Fontes, nesta cidade, filha de ADALTO JOSÉ DE MORAES, 56 anos, nascido na 
data de 8 de fevereiro de 1960 e de EDNA DOS SANTOS DE MORAES, 48 anos, nascida na data de 8 de 
janeiro de 1968, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de São Paulo/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, 01/03/2016.

Tremembé, 2 de março de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

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.

Pindamonhangaba rece-
beu, pela primeira vez, o 
certificado do Programa 
Município Verde Azul. 
A cerimônia de entrega 
da honraria foi realizada 
no dia 17 de fevereiro, 
na capital paulista, com a 
presença dos representan-
tes de Pindamonhangaba, 
secretário de Governo, 
diretor de Meio Ambiente 
e assessora de Meio Am-
biente. Lançado em 2007, 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, o Progra-
ma Município VerdeAzul 
(PMVA) tem o inova-
dor propósito de medir e 
apoiar a eficiência da ges-
tão ambiental. As 80 ações 
ambientais propostas pelo 
PMVA em 2015 compõem 
as dez diretivas norteado-
ras da agenda ambiental 
local, abrangendo os se-
guintes temas estratégicos: 
Esgoto Tratado, Resíduos 
Sólidos, Biodiversida-
de, Arborização Urbana, 
Educação Ambiental, Ci-
dade Sustentável, Gestão 

das Águas, Qualidade do 
Ar, Estrutura Ambiental e 
Conselho Ambiental. Nes-
te ano, Pindamonhangaba 
desenvolveu novas ações 
que permitiram a certifi-
cação, tais como: Convê-
nio Intermunicipal com 
o município de Taubaté, 
que possibilita a realiza-
ção de ações ambientais 
em conjunto como, por 
exemplo, a coleta de pi-
lhas e baterias totalizando 
196 kg coletados em ape-
nas um mês; Plano Muni-
cipal de Arborização para 
a área central do municí-
pio, abrangendo uma área 
de 472 mil m²; elaboração 
das Diretrizes Municipais 
de Educação Ambiental e 
o Programa Municipal de 
Educação Ambiental; Ins-
talação Modelo em que 
são adotadas oito medi-
das ambientais, no prédio 
do Departamento de Meio 
Ambiente; diversas ações 
de educação ambiental 
e campanhas ambientais 
junto à população, entre 
muitas outras ações. O ci-
clo em 2015 contou com 

410 cidades, que apresen-
taram seus relatórios finais 
com as ações ambientais 
realizadas, sendo que 111 
cidades (27%) foram cer-
tificadas, com uma pontu-
ação superior a 80,0. Na 
bacia do Rio Paraíba do 
Sul, apenas duas cidades 
conseguiram a certifica-
ção: Pindamonhangaba e 
Guararema. Nos ciclos an-
teriores em que o municí-
pio de Pindamonhangaba 
participou do Programa 
Município Verde Azul (en-
tre 2010 e 2014), a classi-
ficação variou da 122ª ao 
258ª colocação, saltando 
para a 58º colocação em 
2015, obtendo assim 84,6 
pontos e a tão sonhada 
certificação. A certificação 
atesta o empenho da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba no cumprimento das 
diretivas ambientais que 
regem o Programa Mu-
nicípio Verde Azul, dan-
do o reconhecimento ao 
município por sua gestão 
ambiental e pelo traba-
lho compartilhado com 
o governo estadual.

Pindamonhangaba
recebe, pela primeira vez, 
Certificado de Município 

Verde Azul

O Sebrae Móvel vai aten-
der na Praça da Bandeira, 
região central de Caçapa-
va, a partir desta segun-
da-feira, 3, das 9h às 16h. 
Os atendimentos vão até 
quinta-feira, 3, no 
mesmo horário.
Os interssados vão po-

der tirar dúvidas sobre 
gestão de negócios, com 
dicas e esclarecimen-
tos de dúvidas sobre 
administração, marke-
ting, vendas, inova-
ção, finanças e jurídico, 
entre outros temas. A ini-
ciativa é uma parceria 

entre o Município de Ca-
çapava e o Sebrae-SP. 
Serviço Sebrae Mó-
vel em Caçapava 
Data: De 29 de fe-
vereiro a 3 de março 
Horário: Das 9h às 16h 
Local: Praça da Ban-
deira, região central

Caçapava: Sebrae Móvel 
fica na Praça da Bandeira

“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.”

Comunicado Secretaria de Saúde de São Bento do Sapucaí
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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.

Antigamente, falava-se em 
combate à dengue, porém, 
o mosquito transmissor da 
doença agora também es-
palha chikungunya e zika. 
A luta contra o Aedes ae-
gypti é um trabalho diário 
em Pindamonhangaba. Os 
profissionais da Saúde re-
alizam as ações de segun-
da a segunda. Na semana 
passada foi realizada ne-

bulização na Cidade Jar-
dim. No último final de 
semana, teve bloqueio de 
criadouros no Laerte As-
sunção e, nesta semana, 
os profissionais irão rea-
lizar a nebulização neste 
local, que fica em Morei-
ra César. A nebulização é 
sempre feita no período da 
manhã, quando a tempera-
tura é mais amena, o que 

colabora para a eficácia 
do inseticida. Os agentes 
de Controle de Vetores 
também estão percorrendo 
as ruas de vários bairros, 
realizando os bloqueios 
de criadouros, que são as 
visitas de casa em casa. 
Araretama, Santana, Fei-
tal e Bosque, por exem-
plo, terão a visita dos pro-
fissionais nesta semana.

Pinda elimina possíveis
criadouros de Dengue


