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A GAzetA dos Municípios

O Setor de Transporte da 
Secretaria de Saúde in-
forma que, a partir do dia 
06 de janeiro de 2016,o 
horário de atendimento 
ao público para agenda-
mento de transporte de 
pacientes será efetua-
do das 8h00 às 14h00.
– Cadastramento e agen-
damento acontece das 
08h00 às 14h00 de se-
gunda a sexta-feira.
– Confirmação de viagem 
das 08h00 às 12h00, um 

O Projeto Lobatinhos do 
Futuro tem as inscrições 
abertas até sexta-feira, 
8, no Sítio do Picapau 
Amarelo em Taubaté. As 
inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas pelos 
pais ou responsáveis no 
próprio Sítio ou por tele-
fone. São 30 vagas e po-
dem participar crianças 
alfabetizadas até 12 anos.
As aulas são gratuitas e 
acontecem de 12 de janei-
ro a 12 de fevereiro, de ter-
ça a sexta-feira das 10 às 
12h, no Sítio do Picapau 
Amarelo. Os participan-
tes terão a oportunidade 

dia antes da viagem. Caso 
a viagem aconteça na se-
gunda-feira, confirmar na 
sexta-feira. DOCUMEN-
TOS PARA CADAS-
TRAMENTO (CÓPIA)
- A g e n d a m e n t o
- R G
-RG do acompanhante
-Cartão SUS
-Comprovante de endereço
Obs.: No mínimo 07 
dias de antecedência.
D O C U M E N T O S 
PARA AGENDA-

de entrar em contato com 
a literatura de Monteiro 
Lobato no casarão que foi 
de seu avô, onde o escri-
tor passou sua infância 
e se inspirou para cria-
ção de seus personagens.
Será também a oportuni-
dade das crianças terem 
aulas de teatro e saírem 
da posição de espectado-
res e atuarem como Emí-
lia, Pedrinho, Narizinho, 
Tia Nastácia, Dona Benta 
e Visconde de Sabugosa.
Durante o curso os alunos 
ensaiam uma peça que, ao 
final das aulas, será apre-
sentada por eles no palco 

MENTO (CÓPIA)
- A g e n d a m e n t o
-RG do acompanhante
Obs.: No mínimo 07 dias 
de antecedência. DOCU-
MENTOS PARA AGEN-
DAMENTO CÓPIA (XE-
ROX) PARA USUÁRIOS 
JÁ CADASTRADOS
- A g e n d a m e n t o
-RG do acompanhante
Obs.: No mínimo 07 
dias de antecedência.
Para mais informa-
ções: 3674-2674

do teatro do Sítio. O Proje-
to tem por objetivo manter 
vivo o patrimônio imate-
rial em oficinas de teatro 
e literatura, levando ao 
conhecimento das crian-
ças a literatura de Lobato. 
Serviço: Projeto Lobati-
nhos do Futuro 30 vagas
Público-alvo: crianças al-
fabetizadas até 12 anos
Inscrições: até 08 de janeiro
Horário de inscrição: das 
09h às 12h e das 13h às 17h
Endereço: Avenida 
Monteiro Lobato, s/nº, 
Chácara do Visconde
Telefone: (12) 3635-3234 
ou (12) 3625-5062 Gratuito.

Novos horários do
Setor de Transportes 

da Secretaria de Saúde
de Tremembé

Projeto Lobatinhos do 
Futuro abre inscrições 

2016 em Taubaté
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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

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que 
apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo 
surto, produz uma nova imagem e assim por diante durante 10 a 30 minutos de du-
ração, em média de um sonho. Tentando encontrar sentido nessa confusão, a mente 
encaixa estranhas imagens em uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do 
estado emocional da pessoa que está sonhando.
***
Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem, fenômeno provocado 
pelo Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que subam quando a atração 
é maior. Por estar mais próximo, nosso satélite tem maior influência do que o Sol, 
nas marés. Se a Lua e o Sol estão do mesmo lado ou ambos em lados opostos, como 
na Lua Nova ou na Lua Cheia, a atração conjugal torna-se maior, provocando marés 
mais altas ou mais baixas que de costume. Quando a Lua entra nos Quartos Minguan-
te ou Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Lua e a maré é produzida pela 
diferença entre as duas forças. Todos os dias, a maré alta leva seis horas para chegar 
ao ponto máximo. Faz então uma pausa e retrocedendo para a maré baixa. Como o 
tempo entre as duas marés é de doze horas e vinte e cinco minutos, o horário da maré 
alta muda de um dia para o outro. A maré alta chama-se “preamar” e a maré baixa 
chama-se “beira mar”.

Humor

No tribunal, o Juiz se dirigiu ao réu cm palavras duras:
- Se não bastasse o que fez, o senhor ainda escolheu como cúmplice um bandido da 
pior espécie!
- Eu sei senhor Juiz.
- O senhor tem que ter vergonha do que fez!
- Concordo, meritíssimo.
- E, além de tudo isso, sabe da gravidade da situação.
- Verdade, senhor Juiz.
- O que você fez é absurdo!
- Eu sei de tudo isso, meritíssimo e, também sei de todas as punições que me espe-
ram. O problema é que eu não achei ninguém honesto para me ajudar! Respondeu o 
sujeito.
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai, por que é que o senhor se casou com a mamãe?
E o pai, carinhosamente, abraça o filho e diz:
- Você também está admirado com isso não é meu filho?
***
Quando fazia compras no supermercado, vi um casal empurrando um carrinho cheio. 
Ela ia acrescentando mais e mais produtos e ele suplicando:
- Pare, pare com isso! Se você continuar comprando todas essas coisas gostosas, sua 
mãe nunca mais irá embora...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo natural. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante. Quem ouve a tentação, 
cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem 
esquece as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados popula-
res. Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um ho-
mem que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os 
menos egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minu-
to a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao 
invés de resolvê-las. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. 
O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não 
chegar a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende 
ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma 
semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto e defender 
alguém, não penetre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por 
simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes 
graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a 
segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas se-
rão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos 
individuais, porque qualquer qualidade excedente é muito problemática no quadro 
de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala e sim um 
poder que irradia.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.

Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece.

O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.

A renúncia é a liberdade, não querer é poder.

Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.

Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.

O interesse que cega a uns é a luz de outros.

A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.

MISCELÂNEA

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 05/01/2016 e 05/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 163, Termo nº 6197
Faço saber que pretendem se casar WANDERSON CAETANO LOPES e JÉSSICA RAFAELA GONÇALVES DE PAULA, aprensentando os documentos necessário 
exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Porteirinha - MG, nascido a 1 de outubro de 1992, de profissão auxiliar de 
produção, estado civil solteiro, residente na na Estrada Oito, nº 409, Assentamento Conquista, nesta cidade, filho de JOSÉ CAETANO, 43 anos, nascido na data de 4 
de abril de 1972 e de ANA MARIA LOPES NUNES, 40 anos, nascida na data de 10 de fevereiro de 1975, residentes em Tremembé/SP, natural de Porteirinha/MG. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 11 de julho de 1997, de profissão do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de JORGE 
DONISETE DE PAULA, 48 anos, nascido na data de 11 de abril de 1967, residente em Taubaté/SP, natural de São Paulo/SP e de CARLA GONÇALVES DE PAULA, 
36 anos, nascida na data de 7 de junho de 1979, residente em Lagoa Branca/SP, natural de Taubaté/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, 05/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 164, Termo nº 6198
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO e WALQUIRIA DE OLIVEIRA SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 23 de maio de 1977, de profissão autônomo, estado civil 
solteiro, residente na na Rua Maria José Silva, nº 81, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de ROMEU DO ESPIRITO SANTO, falecido em Tremembé/SP na data 
de 17 de janeiro de 1994 e de MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO, 59 anos, nascida na data de 15 de novembro de 1956, residente em Taubaté/SP, natural 
de Tremembé/SP. Ela é natural de Guaratinguetá - SP, nascido a 12 de junho de 1978, de profissão do lar, estado civil divorciada, residente na no mesmo endereço do 
contraente, filha de LAERCIO DE OLIVEIRA SANTOS, 56 anos, nascido na data de 10 de janeiro de 1959 e de EUNICE DALVA DE OLIVEIRA SANTOS, 64 anos, 
nascida na data de 16 de setembro de 1951, residentes em Guaratinguetá/SP, natural de Guaratinguetá/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, 05/01/2016.

Tremembé, 6 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 06/01/2016 e 06/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 164, Termo nº 6199
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE GONÇALVES PORTELA e SORAYA MONTEIRO DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário 
exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido a 22 de janeiro de 1990, de profissão frentista, estado civil 
solteiro, residente na na Rua Trinta e Dois, nº 13, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho de ITAMAR DA SILVA PORTELA, 54 anos, nascido na data de 3 de janeiro de 
1962, residente em Guarulhos/SP, natural de Vitória da Conquista/BA e de SONIA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, 49 anos, nascida na data de 24 de julho de 
1966, residente em Itaim Paulista/SP, Resplendor/MG. Ela é natural de São Paulo - SP, nascido a 12 de maio de 1991, de profissão do lar, estado civil solteira, residente 
na no mesmo endereço do contraente, filha de GEORGE LIMA DE OLIVEIRA, 49 anos, nascido na data de 29 de junho de 1966, residente em São Paulo/SP, natural de 
Patriarca/SP e de ELIANE APARECIDA MONTEIRO, 43 anos, nascida na data de 19 de dezembro de 1972, residente em São Paulo, natural de Taubaté/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, 06/01/2016.

Tremembé, 6 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A empresa HERON REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, ins-
crita na Receita Federal com CNPJ Nº. 52.538.675/0001-92 com sede na RUA BOM JESUS, 
167, SALA 09 H - Centro,  CEP. 12120-000.INSCRIÇÃO MOBILIARIA: 3625, na cidade 
deTremembé/SP , comunica que foi extraviado o LIVRO DE REGISTRO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 001/2016 (Reg. Preços) 
Objeto: Prestação de serviços de pessoal de apoio e vigilância – Inicio da Sessão: 19/01/2016 às 09:30hs 
– Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdopa-
raitinga.sp.gov.br.

Aviso de Pregão - A P.M. de S.L.do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 002/2016 (Reg. Preços) 
Objeto: Prestação de serviço de locação de equipamentos de infraestrutura para festividades do mu-
nicípio – Inicio da Sessão: 19/01/2016 às 14:30hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. 
Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS  

METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE  
AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2015

                 Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da 
Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, a Câmara Municipal de 
Monteiro Lobato e a Comissão de Finanças e Orçamento 
desta Casa, torna público a convocação para que o Executivo 
Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais 
do Município referente ao Terceiro Quadrimestre de 2015, em  
AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 18horas 
do dia 28 de janeiro de 2016, na Câmara Municipal, convidando 
os interessados e a população do município.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento

Queima de fogos orga-
nizada pela Comtur e a 
Prefeitura de Ubatuba e 
aumento excepcional de 
vendas trazem boas ex-
pectativas para o ano de 
2016. Muita esperança e 
boas vibrações para 2016, 
com a perspectiva de que 
dias melhores virão. Foi 
com essa sensação que o 
morador do Ipiranguinha, 
Sergio Barbosa dos San-
tos, ficou ao assistir ao 
espetáculo de queima de 
fogos no Perequê-Açu, na 
virada do ano, organizado 
pela Prefeitura de Ubatuba 
e pela Comtur, com recur-
sos da Zona Azul. “Fiquei 
maravilhado, foi incrível. 
Os turistas ficaram exta-
siados e em silêncio du-
rante os mais de 20 mi-
nutos de queima. Foi tudo 
muito bem organizado, a 
sequência muito bem feita, 
o andamento especial. No 
final, o público aplaudiu”. 
Sergio contou que foi a 
primeira vez que passou o 
Ano Novo na praia do Pe-
requê-Açu e que não gosta 
muito de fogos. “Fui com 
uma turma de amigos e me 
surpreendi”. “Foi lindo e 
emocionante”, relata Ma-
ria Isabel dos Santos, que 
mora há cerca de seis me-
ses em Ubatuba, no Pere-
quê-Açu, e passou a virada 
na praia com um grupo de 
amigas e amigos. Ela elo-
giou toda a infra-estrutura 
montada pela Prefeitura e 

pela Comtur: “o Terminal 
Turístico está lindo, todo 
pintado, montaram uma 
árvore de Natal e toda a 
orla da praia do Perequê
-Açu está com caçambas 
para o lixo”. Isabel só la-
menta que ainda haja mui-
ta gente que deixa o lixo 
largado na praia em vez de 
depositá-lo corretamen-
te nas caçambas. Lidiane 
Moura da Silva, do quios-
que Ponto 13, fala que 
ninguém tem nada do que 
reclamar desse réveillon. 
“Foi tudo muito bom”. 
Pelo terceiro ano consecu-
tivo, o quiosque organizou 
um palco com DJ. “Nosso 
movimento foi excelen-
te. A festa continuou até 
as quatro da manhã. Ven-
demos tudo e só paramos 
para descansar um pouqui-
nho para reabrir o quios-
que às 7h30”. Movimento 
importante do comércio 
no Perequê-Açu Enquanto 
a maioria da população e 
dos turistas aproveitava o 
feriado de Ano Novo e a 
queima de fogos em Uba-
tuba, muitos comerciantes 
da cidade trabalharam in-
cessantemente para aten-
der a alta demanda gerada 
nessa época. Os comer-
ciantes de bairro são os 
que mais saíram ganhan-
do. É o caso, por exem-
plo, do senhor Manuel, 
do Mercadinho Paulino. 
“Nosso movimento au-
mentou também porque a 

clientela prefere fazer suas 
compras no bairro a en-
frentar trânsito e períodos 
de duas a três horas em 
grandes supermercados 
no centro da cidade”. Para 
Cláudio Domingos Cesari-
no, da Praia & Cia Bazar 
e Papelaria, o período foi 
bom demais.  “Trabalhei 
sem parar, inclusive nos 
feriados dos dias 25 e 1 
de janeiro”. Utensílios de 
praia e presentes foram os 
itens mais procurados pela 
clientela. Julio, do Merca-
do Oceanos, relatou que 
houve aumento de turistas 
no bairro, com os imóveis 
de temporada em torno aos 
negócios todos ocupados e 
aumento de vendas quan-
do comparado à virada 
2014/2015. “E é agora que 
a temporada começa mes-
mo. Os turistas de fim de 
ano já subiram e os vera-
nistas começam a descer”. 
Já Katia Capuano, proprie-
tária do Café com Arte, re-
cém-aberto no bairro, con-
ta que o primeiro mês de 
funcionamento do negócio 
foi bem satisfatório. Além 
do café, suco e lanches, o 
espaço oferece também 
peças de artesanato local 
e itens para a praia, muito 
procuradas pelos turistas. 
Tanto Katia quanto sua 
filha Thabata aproveita-
ram a noite da virada no 
Perequê-Açu: “Assistimos 
à queima de fogo de den-
tro do mar. Foi lindo!”.

Moradores, turistas e 
comerciantes elogiam 

réveillon no
Perequê-Açu

Os veículos foram adqui-
ridos pelo Governo Mu-
nicipal de Caraguá. Desde 
segunda-feira, o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU - 192) 
de Caraguá conta com 
duas novas ambulâncias. 
Comprados pelo Gover-
no Municipal de Caraguá, 
os veículos substituíram 
outras duas ambulâncias, 
uma de suporte básico e 
outra avançado. No total, 
hoje a frota conta com qua-
tro viaturas, três unidades 
básicas e uma avançada 
(UTI). A equipe é compos-
ta por médicos socorristas, 
enfermeiros, auxiliares e 
técnicos de enfermagem 
em um total de 44 profis-
sionais. Mais de 82 mil 
urgências já foram atendi-
das pelo serviço desde sua 
inauguração em 22 de no-
vembro de 2010. Somente 
em 2015, foram mais de 13 

mil ocorrências, que equi-
valem a 36% das urgências 
ocorridas em todo o Lito-
ral Norte durante o ano. A 
satisfação com os serviços 
prestados, de acordo com 
o coordenador, o médico 
Arthur Maranha, é cada 
vez maior. “Em 2013, por 
exemplo, registramos 14 
mil ocorrências em Ca-
raguá e apenas seis recla-
mações; em 2014, foram 
15 mil atendimentos e três 
reclamações. Já em 2015, 
não tivemos o registro de 
nenhuma queixa”, ressalta. 
Capacitação - Em busca de 
melhorias no atendimento 
à população, muito já foi 
feito neste período. Segun-
do Maranha, as equipes 
passam por treinamentos 
constantes junto ao Minis-
tério da Saúde e ao Núcleo 
de Educação Continuada; 
além da aquisição de no-
vos equipamentos e am-

pliação da Rede de Urgên-
cia e Emergência, como a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) 24h de 
Caraguá e a nova UPA em 
fase de construção na zona 
sul da cidade. Perigo - O 
coordenador lembra que 
os trotes continuam a ser 
um dos grandes problemas 
que o serviço enfrenta na 
cidade. “Isto é perigoso 
porque no intervalo des-
te deslocamento, alguém 
pode falecer por atraso na 
chegada da ambulância 
por questões de segun-
dos”, afirma o coordena-
dor. Temporada – Entre os 
dias 30 e 31/12/2015 e de 
01 a 03/01/2016 e no car-
naval, de 05 a 09/02/2016, 
o Samu de Caraguá conta-
rá com o reforço de mais 
uma viatura e uma equi-
pe de suporte básico de 
vida, devido ao maior flu-
xo de turistas na cidade.

SAMU de Caraguá ganha
duas ambulâncias novas

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pesso-
ais (RG, CPF, CTPS e PIS) 
no PAT ou no Poupatem-
po. Agente educacional, 
Agente social, Ajudante 
de cozinha, Atendente de 
balcão, Auxiliar de con-
tabilidade, Auxiliar de es-
crituração fiscal, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar 
de limpeza, Açougueiro, 
Balconista, Barman, Ca-

mareiro de hotel, Coorde-
nador de restaurante, Co-
zinheiro geral, Cuidador 
de idosos, Eletrotécnico, 
Empregado doméstico 
arrumador, Enfermeiro, 
Higienizador de veícu-
los, Faxineiro, Fisiotera-
peuta, Gerente de pousa-
da, Instalador de antenas 
de televisão, Lavadeira, 
Motofretista, Oficial de 
serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Pizzaiolo, Recepcionista 
de hotel, Técnico em nu-

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

Confira as primeiras vagas
do PAT de Caraguá de 2016
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As matrículas para a rede 
municipal de Caçapava 
de ensino de educação 
infantil I, II e III e do en-
sino fundamental I (1º ao 
5º ano) para o ano de 2016 
foram abertas nesta segun-
da-feira, 4. Os pais ou res-
ponsáveis pela criança de-
vem procurar pela escola 

mais próxima de sua resi-
dência e levar os seguintes 
documentos: RG, certidão 
de nascimento da criança 
e comprovante de ende-
reço. Outros documentos 
podem ser solicitados pela 
escola. As secretarias das 
escolas atendem das 8h às 
12h e das 14h às 17h, de 

segunda as sextas-feiras. 
Caçapava tem 27 escolas 
municipais. As escolas de 
educação infantil I, II e 
III atendem crianças de 3 
a 5 anos. O ensino funda-
mental I recebe crianças 
com idade a partir de 6 
anos. O ano letivo come-
ça no dia 15 de fevereiro.

Abertas matrículas para infantil
e ensino fundamental I da rede 

municipal de Caçapava

Comunicamos que a par-
tir do dia 15 de Janeiro 
de 2016, o horário de Va-
cina no Centro de Saú-
de e ESFs (Estratégia 
Saúde da Família) serão:
Segundas, Quartas e 
Sextas – feiras – Das 
07:00h às 15:00h

Terças e Quintas – fei-
ras – Das 10:00h às 
15:00h (Devido coleta 
de exames laboratoriais).
Salvo dias de co-
letas, nos ESFs;
– Segunda-feira – ESF I e 
IV – Jardim Santana e Ben-
virá – das 10:00h as 15:00h;

– Terça-feira – ESF 
VI – Flor do Vale – 
das 10:00h as 15:00h;
– Quarta e quinta-fei-
ra – ESF II – Maracaibo 
– das 10:00h as 15:00h;
– Sexta-feira – ESF III 
e V – Parque Nossa Srª 
da Glória e Guedes.

Novo horário de
vacina no Centro de Saúde

e ESFs a partir de 2016

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, em nome do 
Prefeito Marcelo Vaqueli 
e da Secretária de Edu-
cação, Prof.ª Dra. Cris-
tiana Mercadante Esper 
Berthoud, homenageia os 
450 alunos do 9º ano das 9 
escolas de Ensino Funda-
mental II que concluíram 
o Ensino Fundamental 
neste mês de dezembro.
Foram organizadas lin-
das cerimônias de cele-
bração que aconteceram 
nos dias 14, 15 e 16 de 
Dezembro em três escolas 
da Rede para atender a todas 
as regiões do município.
No dia 14 a cerimônia 
aconteceu no Centro Edu-
cacional e recebeu tam-
bém os alunos da EMEF 
José Inocêncio Monteiro 
e da EMEF João Croza-
riol. No dia 15, a cerimô-
nia aconteceu na EMEF 
Comendador Teixeira 
Pombo e atendeu as es-
colas EMEF Prof.ª Emí-
lia de Moura Marcondes, 
EMEF Prof. Jerônymo de 
Souza Filho. No dia 16, a 
cerimônia foi na EMEF 
Prof.ª Maria Dulce David 
de Paiva com a partici-
pação também os alunos 
da EMEF Prof.ª Maria 
Amália do Patrocínio e da 
EMEF Prof.ª Amália 
Garcia Ribeiro Patto.
A marca das cerimônias 
deste ano foi a excelente 
organização, o que fez com 
que os três eventos aconte-
cessem com pontualidade 
e beleza. Os diretores e co-
ordenadores das escolas se 
esmeraram na decoração e 
no carinho demonstrados 

Já classificado para 
as oitavas de finais 
da Copa São Paulo, o 
Taubaté decide o 1º lu-
gar do grupo 21 contra o 
Bahia, nesta quinta-feira, 
7, às 16h, no estádio do Jo-
aquinzão. O Burrinho ga-
rantiu a vaga na próxima 
fase, após bater a Despor-
tiva Aliança de Alagoas 

Os vendedores ambulantes 
que pretendem trabalhar 
durante as festividades 
carnavalescas deste ano 
deverão fazer suas ins-
crições pela internet, no 
site oficial da Prefeitura. 
A Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura enfa-
tiza que este serviço será 
on-line para garantir a co-
modidade do interessado, 
que poderá fazer o proces-
so em qualquer compu-
tador com acesso à inter-
net. Marchinhas e Matinê
As inscrições para traba-
lhar no Festival de Mar-
chinhas começam no dia 
11 de janeiro e terminam 
dia 15. O evento será rea-

aos alunos e professores. 
A Secretaria de Educação 
se fez presente em todas 
as cerimônias, como for-
ma de prestigiar as famí-
lias, os alunos e as escolas.
Um momento muito 
emocionante foi a en-
trega de certificados de 
Honra ao Mérito aos 
alunos com maior des-
taque em cada escola.
Daniela Renó, coorde-
nadora do Ensino fun-
damental pela Secretaria 
de Educação, falou sobre 
o trabalho desses alu-
nos nesse ano de 2015:
“Diversas estratégias fo-
ram usadas para tornar esse 
último ano na rede muito 
especial para esses alunos. 
Participaram de encon-
tros de discussão, onde 
puderam reivindicar coi-
sas e falar sobre o futuro. 
Esses jovens tiveram opor-
tunidades educativas que 
auxiliarão em suas esco-
lhas profissionais, foram 
acompanhados, avaliados 
e premiados por seus es-
forços. A participação no 
JEMT – Jogos Escolares 
Municipais –, foi bem ex-
pressiva, o que aumentou 
sua autoestima e desempe-
nho. São turmas especiais 
que merecem todas as 
homenagens e vão 
deixar saudades”.
Cristiana Berthoud, Secre-
tária de Educação, falou 
sobre a importância dessa 
etapa na vida dos jovens:
“A finalização do Ensino 
Fundamental marca um 
momento importante na 
vida dos jovens, e a cele-
bração do encerramento 
deste ciclo é um rito de 

por 3 a 0, nesta terça-feira, 
5, em casa. O Alvi-Azul 
dominou a primeira eta-
pa e abriu o placar com 
gol contra de Renato Ma-
ceió, após bela jogada de 
Vitor Daniel. No início 
do 2º tempo, os taubatea-
nos ampliaram com Lucas 
Leal e Guilherme Curu-
ru. O time da casa ain-

lizado entre os dias 27 e 31 
de janeiro, a partir das 20 
horas, no largo do quartel. 
Para trabalhar nas mati-
nês, que serão no mesmo 
local, de 5 a 9 de feverei-
ro, a partir das 15 horas, 
e o prazo para inscrição 
é de 11 a 22 de janeiro.
Tanto para o Festival de 
Marchinhas como para 
as matinês, serão dis-
ponibilizadas 30 vagas, 
sendo 15 para barracas 
fixas e as demais aos 
vendedores de pipoca, 
algodão doce, adereços 
de carnaval, refrigeran-
tes, entre outros produ-
tos. Avenida do Samba
O prazo das inscrições 

passagem muito signifi-
cativo. Daqui para frente, 
cada vez mais, terão que 
amadurecer e tomar de-
cisões em relação a vida 
pessoal, a escolha de car-
reira, enfim, voltando-se 
para a construção do fu-
turo de cada um. Dese-
jamos que cada família 
seja capaz de apoiar e in-
centivar seu jovem a con-
tinuar os estudos e fazer 
boas escolhas na vida. Vi-
vemos tempos difíceis e 
nunca foi tão importan-
te uma base sólida para 
que o jovem possa seguir 
por caminhos saudáveis 
e de felicidade. Família 
e escola tem um papel 
fundamental na vida de 
cada criança, de cada 
adolescente e de cada jo-
vem e desejo que a Rede 
Municipal de Tremembé 
cumpra seu papel com 
cada vez mais qualidade, 
sendo capaz de dar uma 
boa base aos alunos e, 
ainda, ser um espaço de 
convívios e oportunidades 
para todas as famílias. Pa-
rabéns a todos os alunos 
jovens e a suas famílias”.
O Prefeito Marce-
lo Vaqueli, deixa tam-
bém suas palavras para 
os jovens formandos:
“Nunca esqueçam de 
nossa escola e dos 
ensinamentos que 
aprenderam. Que essa vi-
tória em concluir o Ensino 
Fundamental seja o início 
de outras conquista. Para-
béns e sucesso. Tenham fir-
meza, determinação, garra 
e coragem nessa nova eta-
pa de suas vidas que vai ser 
iniciada no próximo ano.”

da teve um gol de Euge-
nio, anulado pelo árbitro. 
Já os baianos, também 
classificados, venceram o 
Sabiá por 5 a 3 e lideram 
o grupo pelo saldo de gols. 
Na próxima fase, o gru-
po do Taubaté cruza com 
a chave 22, em que estão 
Araxá, Atlético MG, River 
PI e Desportiva Paraense.

on-line para ambulan-
tes trabalharem na Ave-
nida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso também 
será de 11 a 22 de janeiro. 
A festividade na tra-
dicional ‘Avenida do 
Samba’ acontecerá de 
5 a 9 de fevereiro, a 
partir das 18 horas.
Ao todo, serão 200 va-
gas para ambulantes na 
Avenida e, caso o núme-
ro de interessados ultra-
passe a quantidade dis-
ponível, haverá sorteio.
Inscrições e editais 
com todas as informa-
ções estarão disponí-
veis no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

Alunos concluem o
Ensino Fundamental e 

são homenageados
pela Prefeitura

Municipal de Tremembé

Classificado, Taubaté 
busca liderança contra 

Bahia na Copinha

Inscrições para vendedores 
ambulantes no carnaval

começam dia 11 em Pinda


