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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 inscri-
ções abertas até sexta-fei-
ra, 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

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-

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 

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.

Inscrições para vendedores 
ambulantes no carnaval

começam dia 11 em PindaHá vagas para todos os 
níveis de escolarida-
de e experiência A con-
quista de um emprego é 
muito lembrada no início 
de todos os anos, quando 
as pessoas traçam suas 
metas. Seja para melhorar 
o salário, conseguir algo 
em sua área de atuação 
ou até mesmo conquis-
tar o primeiro trabalho, o 
mês de janeiro é sempre 
uma boa oportunidade 
para começar bem o ano. 
Para ajudar, a Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), por 
meio de seus 251 Postos 
de Atendimento ao Traba-
lhador (PATs), disponibi-
liza mais de 6.900 vagas 
de emprego para todos os 
setores da economia. Em 

destaque, vagas para ope-
rador de caixa, carpintei-
ro, porteiro, operador de 
telemarketing, auxiliar de 
linha de produção, gar-
çom, faxineiro, vendedor, 
motorista de caminhão 
e vigilante. Para se can-
didatar a essas e outras 
oportunidades, basta com-
parecer ao PAT mais pró-
ximo, munido de RG, CPF 
e Carteira de Trabalho, 
ou acessar o portal www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br , e realizar o cadastro 
informando os dados soli-
citados. As vagas atendem 
a todos os níveis de es-
colaridade e experiência. 
Os salários variam de 
acordo com cada ocupa-
ção. Também há opor-
tunidades para pessoas 

com deficiência. Para se 
candidatar, além dos do-
cumentos pessoais, tam-
bém é necessário apresen-
tar o laudo médico com 
o Código Internacional 
de Doenças (CID) e Au-
diometria (no caso de 
deficiência auditiva). 
Quem não tiver o laudo 
será orientado no próprio 
PAT sobre como pro-
ceder para conseguir a 
documentação exigida.
Emprega São Paulo
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma  recolocou no merca-
do de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.

PATs de todo o Estado têm 
6.900 vagas de emprego 

disponíveis nesta primeira 
semana do ano
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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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, vem COMUNICAR,
que se encontra disponibilizado o acesso via internet a emissão de
2ª via do carnê de IPTU 2016.
Mais Informações pelo site: www.camposdojordao.sp.gov.br

NOVA CONVOCAÇÃO PROFESSOR PEB I CP 01-2014
Ficam convocados a comparecer junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra, até o dia 15/01/2016, das 09h às 16h,PARA ASSINATURA DO TERMO DE NOME-
AÇÃO E POSSE OU DESISTÊNCIA, os candidatos abaixo relacionados, habilitados no Concurso Público 
01/2014, para o cargo de professor de Educação Básica - PEB I, portando os documentos constan-
tes no anexo I desta convocação.

EMTU/SP – TABELAS COM O REAJUSTE DE TARIFA DAS LINHAS METROPOLITANAS
As tabelas dos valores das tarifas de todas as linhas intermunicipais das regiões metropolitanas 

de São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba,  
que passarão a vigorar a partir da zero hora deste sábado, 09/01/2015.

Mais Informações no site: www.emtu.sp.gov.br

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.

O atendimento à popu-
lação na temporada está 
tranquilo, tem tido um flu-
xo constante de pessoas 
mas sem maiores propor-
ções. O tempo de espera é 
muito pequeno e, mesmo 
sendo de fora, as pessoas 
não deixam de ser atendi-
das. É assim que a equipe 
do programa de saúde da 
família (PSF) da unidade 
de Umuarama, no Centro 
de Ubatuba, relata o an-
damento das atividades 
nesta primeira semana do 
ano. Indaiara Rugai, en-
fermeira do programa, 
conta que houve também 
mais presença de turis-
tas na unidade por ser um 
posto central e por muitos 
preferirem ir ao posto do 
que enfrentar a espera na 
Santa Casa. “Muitos nos 
procuram porque querem 
atualizar uma receita ou 
precisam de uma receita 
para uma medicação de 
controle que já tomam, 

ou fazer alguns curativos 
simples. Também porque 
necessitam de orientação 
quando têm sintomas de 
dengue, entre outros temas 
que não demandam maior 
complexidade”. Somente 
na quinta-feira, 7 de ja-
neiro, foram registrados 
50 atendimentos entre 
consultas pré-agendadas, 
controles, curativos e in-
jeções, o que equivaleu a 
cerca de 5 atendimentos 
por hora. Esse número au-
menta ainda mais quando 
se considera os atendimen-
tos eventuais, como para 
atualizações de receita ou 
a turistas. “Acolhemos, 
orientamos, o médico olha 
se é algo mais complicado, 
fazemos curativos sim-
ples. Ninguém fica sem 
encaminhamento”, expli-
ca Indaiara. “Se observa-
mos que é algo de maior 
complexidade, fazemos 
o primeiro acolhimento e 
atendimento e encaminha-

mos para a Santa Casa”. 
Foi o caso, por exemplo, 
de José Carneiro Bastos, 
que é pintor e mora no 
Silop. “A tábua do andai-
me se rompeu e eu caí e 
machuquei as pernas”, 
contou. Ele foi levado por 
seus colegas à unidade, foi 
acolhido e avaliado pelo 
médico Eduardo Canut-
to Neto. Em seguida, a 
equipe chamou a ambu-
lância do SAMU para o 
levar à Santa Casa para 
que fossem feitos os devi-
dos exames, como raio-X 
para detecção de fratura. 
Todas as unidades bási-
cas de saúde de Ubatu-
ba contam com equipes 
completas do Programa 
de Saúde da Família. Na 
UBS de Umuarama, além 
do médico, a equipe conta 
com oito agentes de saú-
de, três técnicas de enfer-
magem, um auxiliar de 
enfermagem e uma enfer-
meira, todos concursados.

Unidades de saúde de Ubatuba 
atendem moradores e turistas 
com a chegada da temporada
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Cantor Jair Oliveira disse 
que seu pai, Jair Rodri-
gues, deixou um grande 
legado na música bra-
sileira e comentou so-
bre os projetos com sua 
irmã, Luciana Mello
O músico Jairzinho abriu 
a programação de shows 
desta semana do Proje-
to Mais Verão Pra Você, 
na noite de quinta-feira 
(7/1/2015). Com clima 
leve e descontraído, o can-
tor e compositor apresen-
tou clássicos da Música 
Popular Brasileira, que 
fizeram parte de seus 30 
anos de carreira. O públi-
co, em algumas canções, 
caiu no samba e as crian-
ças não ficaram de fora no 
momento de “Superfan-
tástico”, grande canção 
do Balão Mágico, grupo 
que o músico fez parte.
Filho de Jair Rodrigues e 
irmão de Luciana Mello, 
que também se apresentou 
no último dia 26 de de-
zembro, Jairzinho contou 
que se sentiu honrado e foi 
uma alegria enorme estar 
em Caraguá para integrar 
a série de shows na cida-
de, durante o Verão. “Mi-
nha irmã já gravou muitas 
canções de minha autoria, 
trabalhamos juntos em 
projetos como o ‘Tributo a 
Jair Rodrigues’ e ‘O sam-
ba me cantou’, mas tam-
bém temos shows e pro-

Alunos agora terão que 
apresentar o CPF  para 
obter as duas modalidades 
existentes: Passe Livre ou 
Meia Tarifa. Os estudan-
tes poderão requisitar ou 
revalidar o Passe Livre ou 
a Carteira de Passe Esco-
lar (Meia Tarifa), a partir 
desta segunda-feira, dia 
11/01. Para este ano letivo, 
no entanto, é obrigatório o 
aluno ter CPF para obter 
o benefício. Os procedi-
mentos para obter o CPF 
estão no link http://www.
receita.fazenda.gov.br/
pessoafisica/cpf/pergun-
tasrespostas/perguntasres-
postas.htm. O Passe Livre 
pode ser usado nos ônibus 
da EMTU (Empresa Me-
tropolitana de Transportes 
Urbanos) pelos alunos da 
rede pública. Na rede pri-
vada, o benefício foi es-
tendido aos estudantes que 
comprovem renda familiar 
per capita de até 1,5 salá-
rio mínimo nacional (R$ 
1.320,00). Como obter o 
Passe Livre na EMTU/SP 
Para obter ou revalidar o 
benefício no transporte 
metropolitano o estudante 
deve: - procurar sua insti-
tuição de ensino que provi-
denciará o cadastro na área 
restrita às escolas no por-
tal da EMTU/SP (http://
www.emtu.sp.gov.br/par-
ceiros/escola/login.htm).
 - a partir de 11/01/2016, 
os alunos habilitados te-
rão acesso no portal da 
EMTU/SP ao formulário 

jetos separados. Digamos 
que estamos sempre na 
mira um do outro”, disse.
 No show, o artista can-
tou “Deixa Isso Pra Lá”, 
“A Majestade, o Sabiá”, 
“Tiro Onda” , “Casa de 
Bamba”, “O Maior Espe-
táculo da Terra”, “Bom 
dia, Anjo”, entre outras.
“Desejo a todos este ano, 
além de saúde, bom sen-
so de saber que podemos 
transformar nossas vidas. 
Ouço em média 90% das 
pessoas falarem que 2016 
será ruim, mas se a gente 
acreditar e agir tudo será 
melhor. Mas precisamos 
agir e não apenas desejar. 
Que as pessoas tenham 
iniciativa de amar o pró-
ximo, pensar e fazer coi-
sas boas e não simples-
mente esperar que tudo 
aconteça”, disse Jairzinho.
 Confira os próximos shows 
do Mais Verão Pra Você
P R O G R A M A Ç Ã O
Praça da Cultura – Ave-
nida da Praia (Centro)
Horário: 20h (Apre-
sentação dos músi-
cos locais e, em se-
guida, show principal)
8 (Sexta) Sandra de Sá
9 (Sábado) Marcelo Jeneci
10 (Domingo) Sítio do 
Picapau (18h) + Mau-
rício Manieri (21h)
14 (Quin-
ta)        BlackCommodoro
15 (Sexta) Tunai tri-

de solicitação do benefí-
cio e ao boleto no valor de 
sete tarifas piso (a menor 
praticada nas regiões me-
tropolitanas) a ser pago 
na rede bancária; - após o 
pagamento, o aluno deve-
rá entregar a documenta-
ção exigida – relacionada 
no portal - ao estabeleci-
mento de ensino, que en-
caminhará à EMTU/SP. 
Validada a documentação, 
a EMTU/SP emitirá o be-
nefício e o aluno deverá 
imprimir a carteira pelo 
site www.emtu.sp.gov.
br. Quem tem direito. 
Têm direito ao benefício 
os estudantes do ensino 
fundamental e médio da 
rede pública; de curso de 
ensino superior da rede 
pública e privada e dos 
cursos públicos e priva-
dos técnicos, tecnológicos 
e profissionalizantes que 
comprovem renda familiar 
per capita até 1,5 salário 
mínimo nacional; bolsis-
tas do  Prouni (Programa 
Universidade para To-
dos); financiados pelo Fies 
(Fundo de Financiamento 
Estudantil); integrantes do 
Programa Bolsa Univer-
sidade (Programa Escola 
da Família); e atendidos 
por programas governa-
mentais de cotas sociais. 
O benefício será concedi-
do no limite máximo de 
48 cotas/viagens de pas-
sagens gratuitas aos estu-
dantes beneficiados, com 
limite de dois embarques 

buto a Elis Regina
16 (Sábado) Luka
17 (Domingo) Pa-
ralamas do Sucesso
21 (Quinta) Negra Li
22 (Sexta) Nando Reis
23 (Sábado) Guilherme 
Arantes com Orques-
tra Sinfônica de Caraguá
24 (Domingo) Pau-
lo Miklos & Nasi
25 (Segunda) Lua-
na Camarah
28 (Quinta)        Simoninha
29 (Sexta) João Bosco
30 (Sábado) Scalene
31 (Domingo) 14 Bis
F e v e r e i r o
2 (Terça) Bocato & Deka
3 (Quarta) Bicho de Pé
4 (Quinta) Paula Lima
Centro de Eventos do Li-
toral Norte (Porto Novo)
A partir da meia-noite
Domingos a partir das 22h
Gusttavo Lima 
a partir das 23h
J a n e i r o
8 (Sexta) Michel Teló
9 (Sábado) Geovany Reis 
& Fabricio / Netto & Davi
10 (Domingo) Na Hora H
15 (Sexta) Gustavo Lima
16 (Sábado) Os Travessos
22 (Sexta) Onze 20
23 (Sábado) Zé Filipe
24 (Domingo) Tuning 
Show (evento automativo)
29 (Sexta) Leonardo
30 (Sábado) Ludmilla
31 (Domingo) Anitta
*Programação su-
jeita a alterações

por dia, nos meses de fe-
vereiro a junho e agosto a 
novembro e 24 cotas/via-
gens mensais nos meses 
de julho e dezembro. De 
acordo com a Resolução 
da Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos, de 
26/02/2015, o benefício 
será cancelado, no caso de 
utilização do cartão do es-
tudante por terceiros e de 
utilização diversa da fina-
lidade do benefício. Emis-
são e validade O Passe Li-
vre passará a ter validade 
a partir de 01/02/2016 e 
poderá ser solicitado até o 
dia 31/10/2016. A EMTU/
SP receberá os formu-
lários e boletos pagos e 
entregues pela escola até 
30/11/2016. Na capital, o 
Passe Livre beneficia em 
torno de 615 mil estudan-
tes, incluindo os usuários 
do Metrô e da CPTM Em 
2015, nas linhas metropo-
litanas gerenciadas pela 
EMTU/SP, 76,3 mil estu-
dantes utilizaram o bene-
fício, sendo 63.9 mil na 
Grande São Paulo,  4,2 
mil no Vale do Paraíba / 
Litoral Norte, 5,6 mil na 
Baixada Santista e 2,4 mil 
na Região Metropolitana 
de Campinas. Passe Es-
colar Quem não atender 
os requisitos acima pode-
rá obter o passe escolar 
que garante o desconto 
de 50% no pagamento da 
tarifa, também por meio 
do cadastramento feito 
pela instituição de ensino. 

Jairzinho apresenta show com
sucessos de 30 anos de carreiraEstudantes que usam

as linhas metropolitanas
da RMVPLN podem

requisitar o Passe Livre
a partir de 11/01

AVISO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016 - PROC. ADM. MUN. n° 001/2016 
- OBJETO: Permissão de uso do espaço público, a pessoas jurídicas, de espaços 
físicos destinados à exploração de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, ener-
gético, destilados e coquetéis de frutas) e Alimentação durante as festividades do 
Carnaval / 2016, nos dias 05 a 09/02/2016, conforme condições descritas no Edital 
de Chamada Pública, e demais anexos que integram a presente. DATA DA EN-
TREGA DOS ENVELOPES: 20/01/2016 até às 12:00 horas, REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO: 20/01/2016 às 13:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, 
nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. A Chamada Pública na integra poderá 
ser consultado na Sala de Compras da Prefeitura, localizada na Praça Dr. Oswaldo 
Cruz, nº 03, Centro, ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.saoluizdoparai-
tinga.sp.gov.br.

CONTRATA-SE
PEDREIROS, AJUDANTES, CARPINTEIROS E ENCARREGADOS DE 

OBRAS CIVIS.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PRO-
GRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO 

PARAITINGA/SP
Interessados comparecer ao Departamento de Assistência Social, situada na 

Avenida Celestino Campos Coelho, 198, Centro, São Luiz do Paraitinga, no dia 
14/01/2016, Quinta – Feira às 10:00 horas, munidos de documentos pessoais e 

Carteira de Trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

Motorista que cometer 
esta infração, que agora é 
classificada como grave, 
perderá 5 pontos na car-
teira. A partir deste mês de 
janeiro, o valor da multa 
por estacionar em vagas 
para pessoas com defici-
ência e idosos ficará 140% 
mais cara, de R$ 53,20 
para R$ 127,69. A mudan-
ça no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) foi de-
terminada pelo Estatuto 
da Pessoa com Deficiên-
cia, criado pela lei 13.146. 
Agora, quem parar em 

vaga reservada, como a de 
pessoas com deficiência 
ou idosos, passará a co-
meter infração grave e não 
mais leve, de acordo com 
o artigo 181 do Código 
de Trânsito. O motorista 
perderá 5 pontos na car-
teira e, não 3, como era 
antes. E ainda, segundo o 
Secretário de Trânsito de 
Caraguá, Capitão Roma-
no, o proprietário de res-
taurante ou shopping que 
se deparar com esta infra-
ção poderá entrar em con-
tato com a Secretaria de 

Trânsito para denunciar o 
motorista. “Esta lei serve 
tanto para vagas de es-
tacionamentos privados, 
como shoppings e res-
taurantes, quanto em vias 
públicas. É só ligar e soli-
citar a presença dos agen-
tes que, posteriormente, 
aplicarão a multa. Além 
disso, a fiscalização por 
parte da Secretaria será 
intensificada”, afirmou. 
O telefone para denún-
cias é 0800-778 8080, 
que receberá ligação em 
qualquer horário do dia.

Multa por estacionar em vagas 
para pessoas com deficiência e 

idosos ficará mais cara

Homologação e Adjudicação: /Processo nº59/2015/ Convite 26/2015: /Objeto: Aquisição de 
Armários Escolares -  Tendo em vista o resultado exarado pela Comissão Municipal de Licita-
ções, nos autos do processo licitatório , torna público a Homologação do certame e Adjudicação 
de seu objeto a empresa: Trade Valley Comercial Ltda -  Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito 
Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra / Processo nº59/2015/ Convite 26/2015:  /
Objeto: Aquisição de Armários Escolares / Assinatura: 29/12/2015/ Vigência: 03 (três) meses / 
Contratadas: Trade Valley Comercial Ltda. Ricardo Evangelista Lobato – 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 Prefeitura de Ubatu-
ba executa na manhã 
desta sexta-feira (8/1) 
a  operação tapa buraco 
na Estrada da Fortaleza. 
O serviço era necessá-
rio por conta das chuvas 
fortes de novembro que 
haviam prejudicado o as-
falto. Serão utilizadas 10 
toneladas de asfalto de 
boa qualidade, compac-
tados pelo próprio movi-
mento de veículos. Toda 
a extensão de 7,8 Km da 
estrada será coberta, pas-
sando pelas praias Dura, 
Prainha, Vermelha do Sul, 

A Escola Municipal de Ar-
tes Maestro Fêgo Camar-
go divulga a partir desta 
quinta-feira, 7 de janeiro, a 
lista dos candidatos apro-
vados no processo seletivo 
2016. As vagas são para 
os cursos de Artes Visuais, 
Dança, Instrumento Musi-
cal, Canto e Arte Dramáti-
ca. Para efetivar a matrícu-
la é necessário apresentar 
cópias dos seguintes docu-

Costa, Brava da Fortaleza 
e Fortaleza. A operação 
está prevista para terminar 
neste sábado. Moradores e 
turistas gostaram da ope-
ração. Para Carlos Mes-
quita, o Carlinhos a ação é 
boa e vem na hora certa. “ 
Os buracos prejudicavam 
a circulação e colocavam 
em risco veículos e pe-
destres”, disse Mesquita. 
Patrick, da praia Brava, 
considerou a ação é palia-
tiva, mas pelo momento de 
alta temporada, com muito 
movimento na estrada o 
tapa buraco, afirmou que 

mentos: CPF e RG do alu-
no; CPF e RG (do respon-
sável quando for criança); 
certidão de nascimento ou 
casamento; histórico do 
Ensino Médio (se já con-
cluído); comprovante de 
endereço atual com CEP. 
Além disso, os documen-
tos originais: uma foto 
3×4 atual; declaração es-
colar; uma pasta suspensa 
e atestado médico para o 

vai amenizar a situação.. 
Coleta Ainda na região da 
praia da Fortaleza, a Pre-
feitura determinou a regu-
larização da coleta do lixo. 
O extenso movimento 
da estrada por conta da 
alta temporada dificulta-
va a entrada e saída do 
caminhão coletor. Mes-
mo assim, a coleta será 
realizada diariamente, 
cumprindo o cronograma 
previamente acertado. A 
Prefeitura pede aos turis-
tas que evitem depositar 
lixo “solto” nas ruas e fora 
das caçambas e lixeiras.

curso de dança. As matrí-
culas serão realizadas no 
período de 20 a 29 de ja-
neiro, das 8h às 11h e das 
13h às 17h. A lista com-
pleta dos candidatos apro-
vados e a lista de espera 
estarão afixadas no mural 
da escola até o dia 15 de 
janeiro e também disponi-
bilizadas no site da Prefei-
tura de Taubaté, na aba da 
Secretaria de Educação.

Prefeitura de Ubatuba faz 
operação tapa buraco e 

normaliza coleta na região 
da Fortaleza

Fêgo Camargo divulga 
lista de aprovados no 

processo seletivo 2016
em Taubaté


