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A GAzetA dos Municípios

Cerca de 30 pessoas par-
ticiparam de uma pré-
via da Audiência Pú-
blica de Saneamento 
Básico realizada na tarde 
da última quarta-feira, 9, 
na E. M. Tancredo Neves.
O objetivo do encontro 
foi o  esclarecimento, 
mobilização e apoio dos 
conselhos municipais ao 
processo de contratação 
da empresa para o forne-
cimento de serviços pú-
blicos e abastecimento de 
água potável e esgotamen-
to sanitário do município,
 marca para dia 17 de março.
O encontro contou com 
a presença do pales-
trante Márcio Pires,
da  Fundação para Pes-
quisa e Desenvolvimento 
da Administração, Con-
tabilidade e Economia 
(Fundace), que abordou 
temas referentes ao Pla-
no de Saneamento Básico 
do Município e legisla-
ção vigente sobre o tema.
Ele destacou a importân-

Pindamonhangaba come-
mora, por mais um ano, 
o Dia Nacional da Poe-
sia, com ações no centro 
da cidade. A comemora-
ção será no sábado (12), 
das 7 horas ao meio-dia.
Com o tema “Sensações”, 
artistas da Cia. Nós Duas 
de Arte e Eventos e Cia o 
Clã da Dança produzirão 

cia da participação e en-
volvimento popular na 
discussão sobre o tema 
e na fiscalização do ser-
viços desenvolvidos no 
município e também re-
forçou a importância da 
designação de um con-
selho municipal para 
acompanhar o assunto.
“Serviço de saneamento 
tem que ter controle so-
cial. A participação do 
cidadão é fundamental. 
Além disso, é necessária 
a criação de um conselho 
específico sobre o tema ou 
a nomeação de um con-
selho já existente, como 
saúde ou meio ambiente, 
por exemplo, para acom-
panhar o desenvolvimento 
doas assuntos referentes à 
questão”, avaliou Márcio.
Pires ainda enfatizou que 
existe uma ampla possi-
bilidade do cidadão fazer 
sugestões. “Cabe a ele 
garantir que o que está 
no plano seja executado e 
que é preciso fiscalizar e 

uma série de ações inte-
rativas com a população 
na feira livre da Praça da 
Liberdade e arredores, 
Mercado Municipal e Pra-
ça Monsenhor Marcondes.
A intenção é a de pro-
porcionar ao público o 
contato com a poesia,
oportunizando a aprecia-
ção, valorização e estimu-

acompanhar”, informou.
No final, Márcio ainda re-
forçou que todos os docu-
mentos referentes ao pro-
cesso de contratação estão 
disponíveis no síte da Pre-
feitura (http://minutas.
ubatuba.sp.gov.br/blog/
minutas/saneamento-ba-
sico/), fato que possibilita 
o envio de comentários e 
sugestões pela população.
Secretário municipal de 
Meio Ambiente, Ruan 
Juan Blanco Prada aler-
tou sobre a importância 
das discussões realizadas.
“O saneamento é o maior 
problema ambiental da 
cidade e requer uma se-
riedade tremenda. Vai 
muito além da nossa ges-
tão. Hoje, vivemos as 
consequências do que foi 
decidido em 1975 e daqui 
a 30, 40 anos, a situação 
será reflexo do que esta-
mos fazendo hoje. Essa 
é a importância do traba-
lho e da participação de 
vocês”, afirmou Prada.

lando produções literárias, 
sempre fazendo uso da
valorização visual plás-
tica e com elementos 
que estimularão o con-
sumo da cultura em ge-
ral e da criatividade.
A realização é da Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, por meio do De-
partamento de Cultura.

Palestra esclarece detalhes 
sobre Plano Municipal de 

Saneamento Básico em Ubatuba 

Pinda comemora 
Dia Nacional da Poesia

O arquipélago de Ilha-
bela vai entrar no espíri-
to Aloha nos dias 18, 19 
e 20 de março, na Praia 
do Perequê. Com apoio 
da Prefeitura de Ilhabe-
la e do Booking.com, o 
Aloha Spirit deste ano fi-
cou ainda maior, com mais 
modalidades e grandes 
atrações para os amantes 
dos esportes aquáticos.
Canoa havaiana, stand up 
paddle, surfski, paddle-
board, natação em águas 
abertas, apneia e water-
man (que inclui nata-
ção, SUP e paddleboard), 
estão entre as modalida-
des. Cerca de mil pessoas, 
entre organização e 
atletas, devem parti-
cipar da competição.
Com a participação dos 
melhores atletas de cada 
uma dessas categorias, 
o Aloha Spirit será uma 
verdadeira celebração do 
esporte dentro e ao re-
dor do mar. “Com com-
petições deste nível em 
Ilhabela, fomentamos o 
turismo na baixa tempo-

rada. Nosso arquipélago 
tem um cenário incrível, 
ideal para competições 
como o Aloha Spirit. Será 
uma ótima oportunida-
de de divulgar o espor-
te ilhabelense em todo 
país”, destaca o prefeito de 
Ilhabela, Toninho Colucci.
“O Aloha Spirit é um dos 
eventos mais esperados 
em Ilhabela. Com a pre-
sença de grandes nomes 
dos esportes aquáticos, a 
competição reunirá deve 
integrar milhares de pes-
soas e nossa equipe estará 
à disposição para atender 
com qualidade atletas, 
organização e público”, 
disse o secretário de Es-
portes, Antonio Cornélio.
O secretário adjunto de 
Esportes, Flávio César, 
afirma que o Aloha vem 
crescendo a cada ano, 
com mais competidores 
e modalidades. “Desde 
2010, os números aumen-
tam cada vez mais. No 
ano passado, mais de 300 
pranchas de SUP disputa-
ram o Aloha. A expecta-

tiva é muito maior para a 
disputa dos dias 19 e 20 de 
março”, declara Flavinho.
Nas principais catego-
rias do Aloha Spirit, 
alguns nomes de peso já 
confirmaram presença: na 
canoa havaiana, a equipe 
Samu, campeã da Liberty 
Challenge em Nova Ior-
que e 10ª colocada na tra-
dicional Molokai – Oahu 
em 2015, é a grande favo-
rita para o título da etapa; 
no surfski, Guto Campos, 
ex-atleta olímpico e me-
dalhista Pan-Americano, 
estará entre os com-
petidores; no SUP, 
Paulão dos Reis, seu fi-
lho Guilherme dos Reis 
e Luis “Animal” Guida 
devem brigar pelo lugar 
mais alto do pódio; Samir 
Barel, um gigante da na-
tação em águas abertas, e 
Poliana Okimoto, campeã 
mundial de águas abertas 
em 2013, vão encarar o 
canal de Ilhabela na pro-
va de natação. Para mais 
informações e inscrições 
www.alohaspirit.com.br.

Ilhabela recebe etapa do 
Aloha Spirit de 18 a 20 de 

março na Praia do Perequê

Veja as vagas do Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS) no PAT ou 
no Poupatempo. Acaba-
dor de mármore e grani-

to, Auxiliar de escritório, 
Coordenador pedagógico, 
Cozinheiro geral, Cumim, 
Enfermeiro, Farmacêuti-
co, Faxineiro, Instalador 
de painéis, Eletricista de 
autos, Motorista carreteiro, 
Motorista de caminhão, 
Motorista de caminhão 
munk, Nutricionista, Ofi-
cial de serviços gerais na 
manutenção de edifica-
ções, Operador de caixa, 
Pizzaiolo, Instrutor de 
academia, Professor de 
inglês, Recepcionista de 
hotel, Técnico de manu-
tenção eletrônica, Técnico 

de manutenção de extinto-
res, Vendedor de consór-
cio e Vendedor pracista. 
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.

Vagas de emprego
em Caraguatatuba
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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 primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada 
em 1836, na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade 
máxima, obrigava que o carro fosse precedido por um homem portando uma ban-
deira vermelha
para alertar os pedestres, no mínimo 60 metros de distância.
***
A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados é 
causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem nada a ver com um 
delicioso sorvete. Pelo contrário, se a irritação da garganta estiver incomodando 
muito, um sorvetinho bem gelado até que ajuda a aliviar a dor.
***
A progressão ou estabilização do grau de deficiência visual acontece naturalmente 
e varia de pessoa para pessoa. Usar ou deixar de usar óculos não interfere nesse 
processo. As lentes só servem para corrigir as falhas oculares que atrapalham a 
formação de imagem. Os óculos para estrabismo (vesguice) educam os olhos a 
corrigir os movimentos descoordenados. Nesses casos a falta de uso pode resultar 
numa acomodação permanente da visão com problemas.
***
Digamos que não passa de meias verdades, engolir o chiclete e que ele grudaria no 
estômago. Graças ao muco das paredes estomacais, o chiclete não ficaria grudado 
ali. A tendência é que ele saia com as fezes, mas se você engolir muito chicletes 
pode dar o azar de que eles obstruam a saída do estômago ou do intestino. Aí, o 
jeito é apelar para uma cirurgia. O maior prejuízo que o chiclete provoca no estô-
mago é que a mastigação constante “engana” o órgão e ele acumula o suco gástrico 
à espera de um alimento. Como a comida não vem, esse suco acaba irritando as 
paredes estomacais, podendo causar gastrite.

Humor

Um homem doente foi consultar um médico ao qual nunca fora antes. Ao entrar 
no consultório, viu um aviso: Primeira consulta: R$ 200,00 e as consultas subse-
qüentes: R$ 50,00. A fim de economizar alguns trocados, cumprimenta o médico 
dizendo:
- Prazer em revê-lo, doutor.
O médico cumprimentou-o com a cabeça e começou a examiná-lo, sua expressão 
ficando séria enquanto ele mexia e cutucava o paciente.
- Doutor, o que há? Indagou o cliente. O que devo fazer?
- Bem! Disse o médico, largando o estetoscópio. Continue a fazer a mesma coisa 
que lhe recomendei na última vez que esteve aqui.
***
Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra num banco com uma arma 
na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com a sacola cheia, 
pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você me viu assaltar o banco?
O coitado responde:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira pro segundo que estava discutindo com uma velha muito emperi-
quitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. O macho mais do que 
depressa responde:
- Olha eu não vi não. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha sogra aqui 
do lado viu tudo, inclusive ela estava me dizendo que conhece o senhor e que viu 
o senhor assaltar o caixa.

Mensagens 

Mahatma Ghandi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a 
fim de se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vesti-
do numa festa dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Vol-
tou pra casa e enviou um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um 
terno. O governador ligou pra casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. 
O grande homem respondeu:
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha 
roupa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta 
de escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho 
aceitou o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras 
em sua direção e gritou todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de tudo para 
provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exausto e hu-
milhado, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos qui-
seram saber como o mestre pudera suportar tanta indignidade e o mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence 
o presente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não 
são aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.

Pensamentos, provérbios e citações 

Se quiseres prever o futuro, estude o seu passado.

O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.

Não há fato externo, como não verdades absolutas.

A dúvida é o princípio da sabedoria.

O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.

Aprender sem pensar é tempo perdido.

Crianças debatem fim da violência em fórum internacional

Milhares de crianças participam, no dia 16/03 quarta, da abertura do 14º Fórum 
Internacional dos Soldadinhos de Deus, da LBV, que ocorrerá em várias cidades do 
Brasil e do exterior. Promovido pela Legião da Boa Vontade, o evento que inaugura 
uma série de atividades e reflexões sobre o tema “As crianças e a construção da Paz, 
pelo fim da violência!”, será protagonizado pelos próprios Soldadinhos de Deus, 
como são carinhosamente chamadas as crianças na Instituição.

A programação inclui rodas de conversa, debates, dinâmicas, jogos, apresentações 
teatrais, coreográficas e musicais, painéis temáticos e mostras culturais. A temática 
escolhida pelas próprias crianças apresenta como slogan a passagem bíblica “Paz 
na Terra aos de Boa Vontade (Evangelho, segundo Lucas, 2:14)”, pregada por Je-
sus e sugere à Humanidade, por meio de várias ações educativas que, a partir dos 
exemplos do Cristo, possa encontrar a Paz e construir um mundo melhor para todos.

O ponto alto da cerimônia será a mensagem fraterna e ecumênica dirigida à garota-
da e às famílias pelo diretor-presidente da LBV, José de Paiva Netto, a ser transmi-
tida, pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação (Rádio, TV e Internet).

As atividades do fórum terão prosseguimento, até março de 2017, nos Centros Co-
munitários de Assistência Social e nas escolas da LBV, assim como nas Aulas de 
Moral Ecumênica que ocorrem nas Igrejas Ecumênicas da Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo, entidade parceira na realização do encontro.

Em São José dos Campos/SP, as crianças interessadas em participar do 14º Fórum 
Internacional dos Soldadinhos de Deus, da LBV, devem dirigir-se a partir das 9 
horas, Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado na Av. Manoel 
Vieira 4219, Residencial União. Outras informações pelo site www.boavontade.
com.

Sobre o evento
Com o objetivo de promover o protagonismo infantojuvenil, o educador Paiva Net-
to lançou o Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus, da LBV. A iniciativa 
visa incentivar as crianças a utilizar a criatividade e a aprender a refletir sobre temas 
atuais da sociedade incluindo nas ações a vivência de valores éticos, ecumênicos e 
espirituais. Ele recomendou aos pequeninos que pedissem inspiração a Jesus, Pa-
trono do evento, para alcançar o sucesso dos propósitos do debate e ainda decla-
rou: “Temos de mostrar que um pensamento infantil é um pensamento que nos dá 
perspectiva de um mundo melhor (...). As crianças vão ter a oportunidade de ma-
nifestar-se (...) porque precisam aprender a se defender (com Amor e inteligência, 
alicerçados na Espiritualidade Ecumênica)”. 

A equipe da Secretaria de 
Saúde e Assistência So-
cial da Prefeitura de Pin-
damonhangaba informa 
que houve alteração na 
divulgação do resultado 
das bolsas universitárias. 
Houve retificação no arti-
go 9º do edital de chama-
mento de bolsa de estudo. 

De acordo com a retifica-
ção, o resultado será divul-
gado no dia 31 de março.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza conces-
são de bolsa de estudo 
universitário por meio da 
Lei Municipal número 
5.509, de 28 de fevereiro 
de 2013. De acordo com 

o edital, são critérios para 
ordem de seleção e clas-
sificação ter estudado em 
escola pública ou ter sido 
bolsista integral da rede 
particular, maior nota ob-
tida no vestibular, no caso 
de ingressantes, média en-
tre as notas nas disciplinas 
curriculares, entre outros.

Divulgação das bolsas 
universitárias acontecerá 
no final do mês em Pinda
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 09/03/2016 e 09/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 186, Termo nº 6242
Faço saber que pretendem se casar CELSO ANTONIO RODRIGUES DE MOURA JUNIOR e JESSICA 
EUFRASIO XAVIER, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 
5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 21 de abril de 1994, de profissão 
cabeleireiro, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Artur de Souza Praça, nº 37B, 
Centro, nesta cidade, filho de CELSO ANTONIO RODRIGUES DE MOURA, de 47 anos, nascido na data 
de 25 de dezembro de 1968, residente e domiciliado em Caçapava/SP, natural de Taubaté/SP e de NILCEIA 
LOURENÇO DE SOUZA, de 48 anos, nascida na data de 21 de novembro de 1967, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Campos do Jordão/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 7 
de outubro de 1995, de profissão empregada doméstica, de  estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de LAISIR EUFRASIO XAVIER, de 61 anos, nascida na data de 23 
de julho de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/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, 09/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 186, Termo nº 6243
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ OLAVIDES DE FARIA e MARIA CRISTINA TURCI PEREI-
RA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Liberdade - MG, nascido em 13 de abril de 1958, de profissão empresário, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na  Rua José Francisco de Oliveira Vargas, nº 81, Jardim 
Bom Jesus, nesta cidade, filho de JOÃO TEODORO DE FARIA, de 91 anos, nascido na data de 26 de 
fevereiro de 1925, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Passa Vinte/MG e de ROSALINA 
DE CARVALHO FARIA, de 79 anos, nascida na data de 2 de julho de 1936, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de Liberdade/MG. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 14 de abril de 1954, de 
profissão empresária, de estado civil viúva, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de JUAREZ TURCI, de 83 anos, nascido na data de 29 de dezembro de 1932, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Caçapava/SP e de IDALINA RODRIGUES TURCI, de 86 anos, nascida na data 
de 3 de fevereiro de 1930, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Guararema/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, 09/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 187, Termo nº 6244
Faço saber que pretendem se casar RONI ALESSANDRO DOS SANTOS BARBOSA e VALQUIRIA 
RAMOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em12 de novembro de 1985, de profissão auxiliar de 
limpeza, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 2, s/n Bairro Flor do Campo nesta cidade, 
filho de RUBENS BARBOSA, falecido em Taubaté/SP na data de 4 de dezembro de 2002 e de MARIA DE 
FÁTIMA DOS SANTOS MACHADO, brasileira, falecida em Taubaté/SP na data de 3 de maio de 2009. 
Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 28 de março de 1995, de profissão babá, de estado civil sol-
teira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VALTER RAMOS, brasileira, de 
58 anos, nascido na data de 25 de fevereiro de 1958 e de LUCIA DE FATIMA ASSIS RAMOS, brasileira, 
de 48 anos, nascida na data de 6 de abril de 1967, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais 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, 09/03/2016.

Tremembé, 10 de março de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 10/03/2016 e 10/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 187, Termo nº 6245
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS EDUARDO GUIOTO ABREU e SILVIA HELENA LO-
PES, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 21 de outubro de 1975, de profissão empresário, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 138,5, Una, nesta 
cidade, filho de EURICO GUIOTO ABREU, falecido e de BENEDITA MARCIA DOS SANTOS ABREU. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 9 de fevereiro de 1978, de profissão vendedora, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Pixinguinha, nº 342, Conde I, nesta cidade, filha de ANTONIO 
CARLOS LOPES, de 59 anos, nascido na data de 22 de março de 1956, residente e domiciliado em Tauba-
té/SP, natural de São Luiz do Paraitinga/SP e de DIRCE DA COSTA LOPES, de 66 anos, nascida na data 
de 19 de novembro de 1949, residente e domiciliada em Taubaté/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, 10/03/2016.

Tremembé, 10 de março de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Pregão Presencial nº 01/2016
Processo nº 07/2016

A Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí faz saber a quantos possa 
interessar que se acha aberta licitação, na Modalidade Pregão Presencial 
n.º 01/2016, do tipo Menor Preço, destinado a seleção de proposta mais 
vantajosa para contratação de prestador de serviços especializados para 
locação de licença e direito de uso, contemplando a criação, manutenção, 
hospedagem, correio eletrônico, suporte técnico e manutenção do sistema 
denominado Sítio Eletrônico da Câmara Municipal, conforme especifica-
ções constantes no termo de referência e Edital de Pregão Presencial nº 
01/2016. 
Credenciamento: 23/03/16 às 09:30 hs. Início da Sessão (recebimento, 
abertura dos envelopes e julgamento das propostas): 23/03/16 às 09:45 
hs, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal situado na Rua Sargento 
José Lourenço, 190 – piso superior, Centro, São Bento do Sapucaí - SP,  
telefone (12) 3971-1144. 
Informações e retiradas do edital poderão ser requeridas pelo e-mail: conta-
to@camarasbs.sp.gov.br, telefone: (12) 3971-1144, no site: www.camaras-
bs.sp.gov.br ou na Secretaria da Câmara, de segunda à sexta-feira das 8hs 
às 17h. Presidente Paulo Cândido Ribeiro. Pregoeiro Lucas José Ribeiro.

O Cantareira, conside-
rado o principal sistema 
hídrico de São Paulo, re-
gistrou mais um aumento 
no volume armazenado 
de água, segundo relatório 
da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) 
divulgado nesta semana. 
O Alto Tietê e Guarapi-
ranga também registra-
ram alta. O Alto Cotia foi 
o único a sofrer queda.
Os reservatórios que com-
põe o Cantareira operam 
com 59,5% da capacida-
de: 0,3 ponto porcentual 
a mais do que no dia ante-
rior, quando o nível do ma-
nancial estava em 59,2%, 
de acordo com a Sabesp. 
Esse índice tradicional-
mente divulgado pela 
companhia considera o vo-
lume morto como se fosse 

volume útil do sistema.
Há mais de quatro meses, 
o Cantareira não registra 
perda no volume de água 
represada. A última que-
da do nível do Cantareira 
foi no dia 22 de outubro, 
quando o sistema desceu 
de 15,7% para 15,6%.
Não choveu sobre a região 
do Cantareira nas últimas 
24 horas. Nos primeiros dez 
dias de março, no entanto,
a precipitação acumulada 
já soma 103,9 milímetros 
- cerca de 58% do volume 
de chuva esperado para o 
mês inteiro, de 178 mm.
Segundo o índice que cal-
cula a reserva profunda 
como volume negativo, o 
nível do manancial tam-
bém avançou 0,3 ponto 
porcentual e passou de 
30% para 30,3%. Já o ter-
ceiro índice, que era de 

45,8%, foi para 46,1%.
Outros mananciais
Usado para socorrer o 
Cantareira durante a cri-
se, o Guarapiranga subiu 
pelo terceiro dia consecu-
tivo. A alta foi de 0,3 pon-
to porcentual. Segundo a 
Sabesp, o sistema opera 
com 84,4% da capacidade, 
ante 84,1% no dia anterior.
O nível do Alto Tietê pelo 
24º dia, de 40,6% para 
40,8%: aumento de 0,2 
ponto porcentual. O índice 
considera um volume mor-
to acrescentado em 2014.
O Sistema Alto Cotia foi 
o único a sofrer queda. O 
nível do manancial desceu 
de 101,6% para 101,4% 
após um dia sem chuva 
na região. Já o Rio Cla-
ro e o Rio Grande fica-
ram estáveis em 97,9% e 
93,5%, respectivamente.

Mesmo sem chuva Sistema 
Cantareira sobe 0,3 ponto

O Polo da Beleza, projeto 
desenvolvido pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté, abre a partir da pró-
xima semana as inscrições 
para seis cursos gratuitos. As 
matrículas serão realizadas 
no dia 14 de março para os 
iniciantes (quem nunca fez 
um curso do Polo) e no dia 
15 para o público em geral.
Estão sendo oferecidos cur-
sos de depilação, designer 
de sobrancelha, manicure e 
pedicure, unhas artísticas, 
maquiagem e maquiagem 
artística. São 20 vagas por 
curso, sendo 10 alunos por 
período. No período da ma-
nhã, das 8h às 11h20, e à 
tarde, das 13h30 às 16h50.
Para frequentar o curso é 

preciso ser maior de 18 
anos e obrigatoriamente 
morador de Taubaté. A ma-
trícula deve ser feita pelo 
próprio candidato, que terá 
direito a se inscrever em 
apenas um curso. Além dis-
so, a presença no primeiro 
dia de aula é obrigatória.
No ato da matrícula é ne-
cessário apresentar cópias 
do RG, CPF e comprovante 
de endereço. O atendimento 
será realizado das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30.
O Polo da Beleza fica dentro 
do Centro Cultural Toninho 
Mendes, na praça Coronel 
Vitoriano, 1 – Centro. Mais 
informações podem ser ob-
tidas através dos telefones: 
3633-5671 ou 3631-3596.

Polo da Beleza abre inscrições 
para seis cursos gratuitos 

em Taubaté

        
CONTRATO 09/2016 

1º ADITIVO AO CONTRATO 13/2015
PROCESSO DE DISPENSA 12/2015

MODALIDADE DISPENSA 12/2015
CONTRATADO VALE DO PARAIBA MEDICINA 

E SEGURANÇA DO TRABALHO 
LTDA

OBJETO Serviços em Medicina Ocupacional 
e Segurança do Trabalho

VALOR R$1.780,00
DATA DA SSINATURA 05 DE MARÇO de 2016
PRAZO 04 DE MARÇO de 2017

        
CONTRATO 08/2016 

3º ADITIVO AO CONTRATO 06/2013
PROCESSO DE DISPENSA 05/2013

MODALIDADE DISPENSA 05/2013
CONTRATADO MEGAWAY INFORMÁTICA  

LTDA ME
OBJETO Serviços de Adm  de Redes,  

Manutenção de Equipamentos  
de  Informática

VALOR R$7.933,28
DATA DA SSINATURA 22 DE FEVEREIRO de 2016
PRAZO 21 DE FEVEREIRO de 2017

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se 
encontra aberta Licitação na modalidade CONVITE nº 02/2016, Pro-
cesso nº 04/2016, para Contratação de Empresa para Fornecimento 
de 2000 m2 de Blocos sextavados. Abertura da Sessão Pública dia 
21/03/2016 às 10:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edi-
tal completo,mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o 
dia 18/03/2016, 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



11 de março de 2016página 4 A GAzetA dos Municípios

O prefeito Ortiz Junior 
e o presidente da In-
veste São Paulo, Juan 
Quirós, participam na 
próxima quinta-feira, 10 de 
março, do lançamento da 
pedra fundamental da Sco-
mi em Taubaté. Esta será a 
primeira fábrica brasileira 
da empresa da Malásia. 
Na unidade serão fabrica-
dos os trens para as Linhas 
18 – Bronze (27 trens do 
tipo monotrilho compos-
tos de 5 carros) e 17-Ouro 
(14 trens do tipo monotri-
lho compostos de 5 carros) 
do monotrilho de São Pau-
lo, além de outros equipa-
mentos metroferroviários. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou 
uma série de melhorias 
no campo de futebol José 
Fonseca Marcondes, 
“Jota Marcondes”, no 
bairro Araretama, ao lado 
do ginásio de esportes Rita 
Eni Cândido - Ritoca - e 
fará a entrega oficial do 
espaço no dia 10 de mar-
ço, às 17 horas. Além dos 
jogos que poderão ser rea-
lizados no campo, o local 
também está recebendo as 

Número de casos cai em 
relação a 2015 e cidade 
não tem nenhum caso con-
firmado de zica. Ubatuba 
registrou uma queda nos 
índices de notificações de 
casos de dengue em 2016. 
Segundo dados da Vigi-
lância Epidemiológica, o 
número de suspeitas caiu 
quase pela metade em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Em janeiro de 2015, foram 
109 notificações suspei-
tas contra 61 em janeiro 
de 2016; já em fevereiro 
de 2015, eram 239 casos 
suspeitos, contra 96 no 
mesmo período deste ano. 
Esse saldo positivo se deve 
à colaboração da popula-

No próximo domingo, 
dia 13, acontece a 3ª fei-
ra de vinil de Taubaté no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes. O evento acon-
tece das 9h às 18h, com 
entrada gratuita. A expo-
sição é uma parceria da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté com os 
idealizadores do projeto, 
Nelson Ferreira do Santos 
e Edenrique Braito. O ob-
jetivo da feira é proporcio-
nar conhecimento musical 
para as novas gerações que 
não tiveram oportunidade 
de vivenciar a época dos 
discos de vinil, que devi-
do ao avanço tecnológico 
acabaram sendo substi-
tuídos, e ainda ter uma 
experiência cultural com 

O projeto é atendido pela 
Investe São Paulo, agência 
de promoção de inves-
timentos e exportação à 
serviço da Secretaria de 
Desenvolvimento do Es-
tado de São Paulo. De 
acordo com documen-
tos apresentados pela 
empresa à Câmara de 
Taubaté para a doa-
ção de área, estão pre-
vistos investimentos 
de US$ 10 milhões na 
construção da fábrica. 
Cerca de 250 empre-
gos diretos devem ser 
gerados pelo empreen-
dimento. Serviço: Lan-
çamento da pedra funda-

aulas das escolinhas de fu-
tebol, da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer. 
Poderão matricular-se nes-
ta modalidade as crianças 
e jovens de 07 a 17 anos. 
Os interessados de-
verão procurar a se-
cretaria do ginásio de 
esportes Rita Eny Can-
dido “Ritoca” acompa-
nhados dos pais ou res-
ponsáveis munidos dos 
seguintes documentos: 
cópia do RG ou Certidão 

ção, unida às ações desen-
volvidas constantemente 
pela Vigilância em Saúde 
da Prefeitura de Ubatu-
ra para eliminar os cria-
douros do Aedes aegypti. 
Além do trabalho feito re-
gularmente durante todos 
os dias da semana, as equi-
pes da Vigilância em Saú-
de também têm realizado 
mutirões aos finais de se-
mana. No último sábado, 5 
de março, foram vistoria-
dos os bairros Jardim Ca-
rolina, Mato Dentro, mam-
baia, Marafunda e Bela 
Vista, além de Figueira, 
Cachoeira dos Maca-
cos e Colônia de Férias. 
Para além de intensifi-
car as vistorias, os mu-

as músicas que fizeram 
história. Durante o even-
to, haverá discos de dife-
rentes épocas e artistas, 
muitos deles raríssimos, 
disponibilizados por cole-
cionadores, além de vitro-
las e tocadores da época. 
O público poderá levar 
discos para colocar em 
exposição e ainda fazer 
trocas. Haverá também 
a venda de alimentos e 
bebidas não alcoólicas. 
Os vinis 
surgiram no final da déca-
da de 40, sendo lançados 
aqui no Brasil apenas na 
década de 50, e até hoje 
são considerados uma ex-
celente forma de reprodu-
ção musical, por seu áudio 
limpo e de alta qualidade. 

mental da Scomi em Taubaté
Dia: 10 de março
Horário: 10h30
Local: Área industrial 
do Vale do Piracan-
guá – Distrito de Quiri-
rim – Área 3 Gleba Q1 
Autoridades presentes:
Prefeito Ortiz Junior
Juan Quirós, presidente da 
Investe São Paulo
Shah Hakim Zain, 
CEO do grupo Scomi
Hilmy Zaini 
Zainal, presiden-
te da Scomi no Brasil
Halan Moreira, 
vice-presidente da Brasell, 
acionista da joint venture 
do Grupo Scomi no Brasil

de Nascimento, compro-
vante de endereço e duas 
fotos 3x4. De acordo 
com as informações da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, o cam-
po de futebol passou por 
uma grande manuten-
ção onde a Secretaria de 
Obras do município reali-
zou os trabalhos de refor-
ma e contou com o apoio 
da comunidade local na 
preservação e cuidado 
com serviços realizados.

tirões permitem dia-
logar com um número 
ainda maior de pessoas, 
ampliando a conscienti-
zação sobre a responsa-
bilidade de cada um no 
combate ao mosquito da 
dengue, vetor também do 
vírus zika e da febre chi-
kungunya. ZikaAo contrá-
rio do que foi recentemen-
te divulgado pela mídia, 
Ubatuba ainda não teve 
nenhum caso de zika con-
firmado até o momento. 
Ubatuba contra o Aedes – 
Todo recipiente que possa 
acumular água deve ser 
eliminado ou mantido com 
a boca para baixo – Ralos 
externos, calhas, caixas 
d’água, reservatório de 
água pluvial (chuva) e re-
servatório de degelo da 
geladeira devem ser man-
tidos limpos – Em caso de 
suspeita da dengue, beba 
muito líquido. Procure 
a unidade de saúde mais 
próxima de sua casa e não 
deixe de fazer o retorno 
para realização do exa-
me laboratorial, confor-
me a orientação médica.

Os discos, que foram subs-
tituídos por outras mídias, 
hoje em dia voltaram a 
ser lançados por diversos 
cantores e bandas, sen-
do visto como um item 
a mais além dos CDs e 
outras mídias que existem 
atualmente e já se tornaram 
comuns. Mais informações 
sobre o evento podem ser 
obtidos no Centro Cultural 
Toinho Mendes, que fica 
na Praça Coronel Vitoria-
no, nº 01, ou pelo telefo-
ne 3621-6040. Serviço:
3ª Feira de Vinil de Taubaté 
Data: 13 de março de 2016
Horário: das 9h às 18h 
Local: Centro Cultural 
Toninho Mendes – Pra-
ça Coronel Vitoriano, 
nº 01, Centro, Taubaté

Fábrica de monotrilhos 
se instala em Taubaté

Prefeitura realiza
entrega de melhorias 

no campo do Araretama

Ubatuba avança no 
combate a dengue

Taubaté recebe a
terceira edição da

Feira de Vinil

Neste domingo (13), as 
equipes E.C. Estrela do 
Morro (Ilhabela) e Sato 
(São Sebastião) se enfren-
tam na final da 4ª Copa 
dos Campeões do Lito-
ral Norte. O jogo será no 
Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçal-
ves (Cemug), no Jardim 
Britânia, a partir das 11h.

A semifinal, realizada no 
último fim de semana, foi 
decidida nos pênaltis. Na 
primeira partida, as equi-
pes 1º A E.C. Tourinhos 
e E.C. Estrela do Morro 
empataram o placar com 
dois gols cada no tem-
po regulamentar. A deci-
são dos pênaltis terminou 
com placar de 04x02 para 

a E.C Estrela do Morro.
Depois, as equipes Sato 
e 1º B Pequeá finaliza-
ram a partida com 04x01, 
também nos pênaltis.
Serviço – O Cemug está 
localizado na Aveni-
da José Herculano, 50 
– Jardim Britânia. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3885-2200.

Equipes disputam final da 
4ª Copa dos Campeões 

do Litoral Norte
Uma nova caixa recep-
tora de águas pluviais 
está sendo construída 
na travessa Jaú, esquina 
com 14 de abril, região 
central de Caçapava, pela 
secretaria municipal de 
obras e serviços muni-
cipais. A galeria rom-
peu em razão de obras 

da Sabesp. A nova cai-
xa terá 3,5m x 3,5m, di-
mensões bem maiores 
que a antiga, que eram 
de 1,5m x 1,5m, e 
será mais resistente. 
A nova caixa coletora am-
pliada vai permitir maior 
vazão das águas pluviais. 
A equipe da secretaria 

trabalha na recuperação 
desde sexta-feira, 4, in-
clusive no sábado e do-
mingo para que a obra 
produza o menor impac-
to possível no trânsito. A 
recuperação está sendo 
realizada ao mesmo tem-
po em que a Sabesp con-
tinua o trabalho na rede.

Secretaria de obras constrói 
caixa ampliada para coletar 

águas pluviais na região
central de Caçapava


