
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  13-14-15 DE FEVEREIRO DE 2016  EDIÇÃO 1653 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

A cidade de Tremembé 
tem, a partir desta sex-
ta-feira (12), uma nova 
unidade de atendimen-
to do Departamento Es-
tadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP).
Localizado na rua Sou-
za Ribeiro, 353, Centro, 
o posto tem padrão de 
atendimento inspirado no 
Poupatempo, com infra-
estrutura moderna, novos 
equipamentos e mobiliá-
rio, comunicação visual 
facilitadora, funcionários 
treinados nos serviços de 
trânsito, condições de aces-
sibilidade, pagamento de 
taxas com cartão de débi-
to, entre outros benefícios.

A Prefeitura de Taubaté 
fechou uma nova parce-
ria com o Exército para o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti. No sábado, dia 
13 de fevereiro, está pre-
vista uma grande ofensiva 
em todo o território nacio-
nal, com a participação de 
220 mil homens e mulhe-
res das Forças Armadas.
A região central de Taubaté 
deve ser o alvo desta ação. 
Na ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) de janei-
ro, a pior situação é nesta 
região, compreendida pe-
los bairros Independência, 
Jardim das Nações, Santa 
Luzia, Jabuticabeira, Jar-
dim Humaitá, Bom Con-
selho e Centro. A região 4, 
como é definida no mapea-
mento da prefeitura, apre-
sentou um índice de 8,8. 

Desde o dia 8 de janeiro, 
todas as matrículas da rede 
municipal de Taubaté es-
tão sendo realizadas dire-
tamente na Secretaria de 
Educação. Até o dia 3 de 
fevereiro foram registra-
dos 2.133 atendimentos. 
São 1.765 novos alunos 
ingressando na rede. Dos 
que acabaram de entrar, 
136 são de outras cidades 
ou Estados; 972 vieram da 
rede particular e 657 são 
da Educação Infantil, en-

Pindamonhangaba está 
na luta contra o mosquito 
aedes aegypti. A adminis-
tração municipal contará 
com o apoio do Exército 
no Dia Nacional de Escla-
recimento quanto ao com-
bate do mosquito aedes 
aegypti, que acontecerá 
neste sábado (13). Pro-
fissionais da Prefeitura e 
os militares tiveram uma 
reunião na manhã de quin-
ta-feira (11) no batalhão 
‘Borba Gato’ e também 
definiram algumas ações.
Os agentes de controle 
de vetores e demais fun-
cionários da Prefeitura 
farão as ações de roti-
na, nebulização e blo-
queios, das 8 às 13 horas.
O Exército Brasileiro co-
locará à disposição da 
Prefeitura 411 militares, 

Entre as melhorias, vale 
destacar a prova teórica 
eletrônica para os candi-
datos à primeira habili-
tação. A partir do dia 15, 
os exames teóricos serão 
realizados em computa-
dores (sem uso de papel 
e caneta), com a divulga-
ção do resultado na hora. 
Em média, 80 provas 
teóricas são realiza-
das por mês na cidade.
Por meio do portal do 
Detran.SP (www.detran.
sp.gov.br) ou pelo apli-
cativo para celulares e 
tablets (disponível para 
Android e iOS), o can-
didato pode treinar pelo 
simulado da prova teóri-

Em toda a cidade, o indi-
cador de infestação de lar-
vas do mosquito foi de 4,4 
pontos no IB (Índice Bre-
teau). Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia.
Em Taubaté, o apoio será 
prestado por militares do 
Cavex (Comando de Avia-
ção do Exército). Também 
estão previstas ações em 
parceria com os agentes 
do CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) entre 
os dias 15 e 19 de feve-
reiro. O efetivo envolvi-
do na ofensiva será defi-
nido na próxima semana.
Carnaval: Os agentes do 
CAS não têm descanso 
no Carnaval e continuam 
com as ações de comba-
te ao mosquito durante a 
folia. No sábado e na se-
gunda-feira estão previstas 

trando pela primeira vez 
na escola. No Ensino Fun-
damental são 1.476 novas 
matrículas, e 368 alunos 
já estavam matriculados e 
pediram transferência por 
mudança de endereço. O 
atendimento continuará 
sendo realizado na Secre-
taria de Educação durante 
todo o ano. Para os que 
optarem pela mudança de 
período (manhã ou tarde) 
dentro da própria rede, 
os atendimentos só acon-

que farão mutirão nas re-
sidências e comércios, 
das 8 às 16 horas. Com o 
objetivo de realizar um 
aprofundamento do nível 
de conscientização quanto 
à gravidade do problema 
e ao grau de responsabili-
dade de todos os cidadãos 
no combate ao mosquito.
O Exército irá apoiar os 
trabalhos do Dia Nacional 
de Combate com 220 ho-
mens do Borba Gato, 91 
da 12ª Companhia de En-
genharia de Combate Leve 
e 100 da 11° Companhia 
de Engenharia de Comba-
te Leve. Também haverá 
suporte com maquinário.
Qualquer objeto com água 
parada pode tornar-se a 
‘casa’ do mosquito trans-
missor da dengue, febre 
chikungunya e zika vírus.

ca. Para ser aprovado é 
preciso acertar pelo me-
nos 21 das 30 questões.
A nova unidade atenderá 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, e vai con-
tinuar oferecendo todos 
os serviços de trânsito 
relacionados à Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) e a veículos. Ape-
nas a lacração de veículos 
permanecerá sendo fei-
ta no endereço em que 
funciona o atual posto.
A t u a l m e n t e , 
132 unidades do Detran.
SP funcionam sob novo 
padrão em todo o Es-
tado, todas com mais 
de 90% de aprovação.

fiscalizações para a cober-
tura de regiões com maior 
número de pendências.
Equipes também irão dis-
tribuir folhetos para os fo-
liões nos dias de desfiles 
na avenida do Povo e no 
Carnaval de marchinhas 
em Quiririm. Futebol: O 
Esporte Clube Taubaté é 
o mais novo aliado na luta 
contra o Aedes aegypti. 
A partir da próxima quar-
ta-feira, o time vai entrar 
em campo com uma faixa 
alertando sobre os riscos 
da dengue no município.
O Taubaté joga na próxima 
quarta-feira, 10 de feve-
reiro, contra o Paulista de 
Jundiaí pela série A-2 do 
Campeonato Paulista de 
Futebol. O jogo está mar-
cado para as 20h no estádio 
Joaquim de Moraes Filho.

tecerão a partir do dia 25 
fevereiro. A centralização 
de todas as matrículas na 
Secretaria de Educação 
foi uma medida adotada 
para facilitar o atendimen-
to e garantir o ingresso do 
aluno em uma unidade de 
ensino mais próxima da 
área de abrangência de seu 
bairro. Serviço: Secreta-
ria de Educação Rua Ita-
nhaém, 37 – Jardim Russi 
Horário de atendimento: 
8h às 12h e das 14h às 18h.

De acordo com as infor-
mações do Controle de 
Vetores, no dia 14 haverá 
nebulização e bloqueio, 
nos bairros Crispim e An-
drade, das 8 às 13 horas.
O Exército também 
apoiará a Secretaria de 
Saúde e a Secretaria de 
Educação com cons-
cientização nas escolas 
municipais e estaduais. 
Além disso, também 
fará mutirão de erradi-
cação de focos de pro-
liferação do mosqui-
to e descontaminação. 
Confira os dados Pinda 
registrou, até o dia 11 de 
fevereiro, 154 notifica-
ções e foram confirmados 
49 casos, os demais de-
ram negativo. Em 2015 a 
cidade teve 939 casos au-
tóctones e 13 importados.

Tremembé abre nova 
unidade do Detran.SP 

no padrão Poupatempo

Prefeitura e Cavex
combatem Aedes

aegypti em Taubaté

Secretaria de Educação de 
Taubaté realiza mais de 2.000 

novas matrículas na rede

Exército apoia combate
à dengue

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

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as alturas desenvol-
veram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de 
seus olhos pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm a apti-
dão de ver claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como se os 
olhos tivessem combinadas as propriedades de um microscópio e de um telescópio 
num mesmo instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito 
vezes maior que a dos homens e a coruja tem a capacidade de enxergar dez vezes 
mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata da 
formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes naturais. 
Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, isso é, em 
um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com característi-
cas semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances de sobrevi-
veram, isto acontece porque os predadores do animal não conseguem vê-los e não 
podem comê-los.  

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédio para combater a minha dor 
nas costas e nos fins de semana, umas cervejinhas com meus amigos...
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que senhor gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma casa na praia e viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu novamente, o 
salário aqui é muito pouco e estou me sentindo muito sozinho...
***
Sabendo que seu filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha 
ao vê-lo joelhado, o lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Bahia...
- Mas por quê?
- Porque foi isso que eu coloquei como resposta na prova de Geografia...
***
Sou dentista e costumo mandar a minha secretária telefonar aos clientes, na véspera 
das consultas, lembrando-lhes das marcações e dos horários. Uma vez, um cliente 
comentou:
-Meus funcionários acham que eu sou muito convencido. Ontem sua secretária 
deixou um recado que eles adoraram. O recado era este: Sua coroa já está pronta...

Mensagens

Em tempos difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são ime-
diatos, é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o traba-
lho e os projetos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, 
é difícil enxergar alguma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um 
novo e repetindo o mesmo roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação 
de profunda inutilidade. Pode ser que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas 
também pode ser apenas um desânimo passageiro. Observe com paciência e reveja 
seus conceitos.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria 
sorte, no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo es-
colher. Os pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não 
têm vida própria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser apren-
dido. Não tem nada a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está 
relacionado à sensação de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até 
Jesus, aqui na Terra, teve seu calvário para depois, ressuscitar.

Pensamentos, provérbios e citações 

Nunca se arrependa do bem que você faz.

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

Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.

Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.

Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.

Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Toda força será fraca se não tiver unida.

Um pai é tesouro, uma mãe um consolo e um amigo é ambos.

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.

Um aposento em livros é como um corpo sem alma.

Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.

O tempo convence mais do que os argumentos.

O Programa Poupatem-
po, criado há 18 anos pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo para desburocratizar 
a vida dos cidadãos, encer-
rou o ano de 2015 com 48,6 
milhões de atendimentos re-
alizados. Em média, foram 
4 milhões de atendimentos 
por mês. O resultado indica 
um crescimento de 10,8% 
no ano, em relação a 2014.
Desde a abertura da primei-
ra unidade do Poupatempo 
na Praça da Sé, na gestão 
do então governador Ma-
rio Covas, o programa já 
prestou 474,3 milhões de 
atendimentos, mais que o 
dobro da população brasi-
leira (204 milhões de ha-
bitantes, segundo o IBGE). 
No ritmo atual, em meados 
de julho de 2016 o Pou-
patempo deverá atingir 
a marca de meio bilhão 
de atendimentos presta-
dos desde a sua criação.
A média diária de atendi-
mentos no ano ficou em 
176,7 mil, 9,9% superior 
ao total de 160,8 mil no ano 
anterior. Apesar da grande 
demanda, o programa man-
tém o padrão Poupatempo 
de atendimento, com índi-
ces de aprovação próximos 
a 100%. Em 2015 o Pou-
patempo foi considerado 
‘o melhor serviço público 
de São Paulo´ pelo institu-
to de pesquisas Datafolha.
No ano passado foram aber-
tas seis novas unidades, 
elevando para 69 o total de 
postos Poupatempo em to-
das as regiões administra-
tivas do Estado. As novas 
unidades de Guaratinguetá, 
Guarujá, Itaquequecetuba, 
Santo André, Sertãozinho e 
Taboão da Serra beneficia-
ram uma população de 4,2 
milhões de habitantes com 
uma capacidade de até 14 
mil atendimentos por dia.
O serviço mais procurado 
pelos cidadãos em 2015 
foi a emissão de primeira 
e segunda via da Cartei-
ra de Identidade, com 4,6 
milhões de atendimentos. 
Em seguida aparecem os 
licenciamentos de veícu-
los, com 3,2 milhões de 
atendimentos, Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), com 3 milhões de 

atendimentos, e emissão de 
Carteira de Trabalho, com 
855,4 mil atendimentos.
Expansão agrega 37 no-
vas unidades em dois anos
Mais quatro unidades es-
tão previstas para 2016, em 
Jaú, Mauá, São Vicente e 
Tupã, completando o pla-
no de expansão iniciado 
em 2014 para levar o Pou-
patempo a todas as regiões 
do Estado. Foram 37 novas 
unidades abertas nos últi-
mos dois anos que fizeram 
o programa mais do que 
dobrar de tamanho – até 
2013 eram 32 unidades.
No ano que passou o Pou-
patempo também investiu 
em novas tecnologias para 
melhorar ainda mais o aten-
dimento. Dois aplicativos 
para agendamento e infor-
mações sobre serviços fo-
ram lançados para facilitar 
a vida de quem precisa emi-
tir ou renovar documentos.
O sistema de agendamen-
tos, criado em 2010 para 
dar mais eficiência ao pro-
grama e evitar filas, já é 
usado em todas as unida-
des e permite ao cidadão 
escolher o dia e a hora em 
que deseja ser atendido. 
Com isso, o Poupatem-
po otimiza os horários de 
atendimento, distribuindo 
a demanda e evitando ocio-
sidade ou tempo de espera.
Tecnologia é a marca do 
Poupatempo 2ª geração
Novos serviços eletrônicos 
foram lançados para faci-
litar o pagamento de taxas 
ou a localização de achados 
e perdidos, e máquinas de 
auto-atendimento entraram 
em testes na unidade da Sé. 
Em abril, um novo portal 
( w w w . p o u p a -
t e m p o . s p . g o v . b r )
 entrou no ar, com no-
vas funcionalidades 
como agendamento e 
Guia de Informações so-
bre Serviços Públicos.
Os antigos métodos de co-
leta de impressões digitais 
com o uso de tinta estão 
sendo aposentados com a 
chegada da coleta biométri-
ca digital, que registra ele-
tronicamente, além das di-
gitais, a foto e assinatura do 
cidadão nos documentos. 
Até o final de 2016, mais 

24 unidades estarão fun-
cionando com o novo sis-
tema, eliminando definiti-
vamente a necessidade das 
tradicionais fotos 3x4 para 
a emissão do RG em todos 
os postos do Poupatempo.
“O grande salto daqui para 
frente será tecnológico”, 
afirma o subsecretário de 
Tecnologia e Serviços ao 
cidadão do governo de São 
Paulo, Julio Semeghini. Se-
gundo ele, o governo pre-
tende utilizar todas as tec-
nologias disponíveis para 
levar os serviços diretamen-
te aos cidadãos, pela inter-
net ou com aplicativos para 
telefones celulares. “Hoje 
podemos colocar o Poupa-
tempo na palma da mão do 
cidadão, com aplicativos 
para smartphones, e outras 
novidades estão a caminho 
para garantir os direitos de 
cidadania a todos os pau-
listas, mesmo aqueles que 
residem em áreas mais dis-
tantes dos grandes centros”, 
acrescenta Semeghini.
Ele destaca que o Gover-
no de São Paulo está ne-
gociando com operadoras 
de telefonia móvel para 
oferecer à população tra-
fego de dados gratuitos 
no acesso aos serviços do 
Poupatempo por meio de 
dispositivos móveis. Dois 
serviços de 0800 de dados 
devem ser contratados para 
prover aos usuários paulis-
tas acesso aos 30 aplica-
tivos do SP Serviços, loja 
de apps do governo para 
Android e iOS com servi-
ços como Detran, agenda-
mento para o Poupatempo 
e consulta de antecedentes 
criminais. “Até o final de 
2016, metade dos atendi-
mentos serão virtuais, o 
que permitirá levar outros 
serviços básicos ao Poupa-
tempo, como saúde e segu-
rança”, explica Semeghini.
Programa Poupatempo
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do Es-
tado de São Paulo, exe-
cutado pela Diretoria de 
Serviços ao Cidadão da 
Prodesp, empresa pública 
de Tecnologia da Informa-
ção. Para mais informa-
ções, visite o portal www.
poupatempo.sp.gov.br.

Poupatempo cresce 10,8% 
em 2015 com quase 50

milhões de atendimentos
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Seis dicas para cuidar
do seu pet no verão

Por Gabriela Muniz

Durante a estação mais quente do ano, muitos pets se sentem incomodados pelas 
altas temperaturas. Por isso, devemos tomar alguns cuidados especiais para man-
ter a saúde desses animais em dia. Preparei seis dicas simples que irão garantir o 
bem estar do seu pet nesse verão:

Hidratação é essencial – por mais que pareça óbvio, sempre vale a pena lembrar. 
Nessa estação é comum os animais, principalmente os mais peludos, ficarem bem 
desidratados. Para garantir que isso não aconteça, uma ideia interessante é facili-
tar esse contato espalhando várias vasilhas de água pela casa, assim ele poderá se 
hidratar sem fazer muito esforço. O ideal é manter a água sempre fresca e limpa, 
mas se você ficar fora por muito tempo faça a troca ao menos duas vezes por dia e 
mantenha os potes na sombra. Se você ainda quiser dar um mimo ao seu animal, 
pode variar com uma água de coco bem geladinha!

Evite passeios nos horários mais quentes – outro cuidado importante é evitar pas-
sear com seu animal entre 10h e 17h. Mesmo fora desse período, dê preferência 
aos locais com árvores, sombra, piso frio ou grama. Se não for possível, verifique 
se a temperatura do asfalto está suportável. Para saber, faça o teste colocando sua 
mão no chão por 20 segundos. As patas dos pets são muito sensíveis e poderão es-
quentar rapidamente caso a superfície esteja quente e, em casos mais graves, esse 
contato pode gerar queimaduras. Lembre-se também de levar uma garrafinha com 
água fresca e verificar se o animal está salivando muito, se isso acontecer procure 
resfria-lo com água nas patinhas e na boca. Faça o mesmo se ele se deitar no chão 
e não quiser prosseguir com a caminhada, também é recomendado aguardar pelo 
menos quinze minutos para retornar o passeio para casa.

Use filtro solar – assim como nós, os animais também precisam se proteger contra 
o câncer de pele, por isso devem usar filtro solar. Existem diversas marcas espe-
cíficas para uso animal no mercado ou você pode mandar manipular a fórmula. A 
recomendação é aplicar nas partes menos cobertas por pelos, como pontas da ore-
lha, barriga e nariz, principalmente em animais de pelo curto, pelagem branca ou 
de mucosas claras. Também vale lembrar que, em hipótese nenhuma, você deve 
ser usar o filtro solar destinado a humanos, pois esse pode causar intoxicações se 
for lambido pelo pet.

Se ele comer menos, não se desespere – durante o verão é normal os animais dimi-
nuírem seu ritmo de alimentação. Não se preocupe com isso, o máximo que você 
pode fazer é oferecer várias porções ao dia do alimento para ver se ele se anima 
um pouco mais em comer.

Banho e tosa pra ontem – assim como ninguém gosta de vestir casaco no verão, 
para os bichinhos também é um sofrimento passar pela estação coberto de pelos. 
Então, providencie uma tosa, ao menos a higiênica, para seu pet agora mesmo. 
Além de contribuir para a higiene, o hábito irá refrescar os animais. Banhos tam-
bém são indicados uma vez por semana. A recomendação é lavá-los com água em 
temperatura ambiente e xampu especial para pets, neutro e hipoalergênico.

Fique atento aos sinais de doenças – micoses, piolhos, sarnas e parasitas de pele 
são mais comuns no verão. Para evitar que o animal contraia alguma dessas enfer-
midades, recomenda-se evitar levar o cão ou o gato a locais muito frequentados 
por outros animais e aplicar remédios antipulgas e anticarrapatos a cada 21 dias.

Enfim, todas essas dicas são bem simples de seguir e irão proporcionar um grande 
alívio ao seu animal. Então, não perca mais tempo, comece a coloca-las em prática 
agora mesmo!

Gabriela Muniz é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Santo 
Amaro (UNISA) e proprietária da Clínica Veterinária Cuidar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROPE-
CUÁRIA DOS ASSENTADOS DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ – COOAAT. 

CNPJ 01.858.215/0001-00 

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS 
DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ - COOAAT, USANDO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES ESTATUTARIAS, CONVOCA OS COOPERADOS EM PLENO 
EXERCÍCIO  DE SEUS DIREITOS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, EM SUA SEDE NA RODOVIA FRANCISCO AL-
VES MONTEIRO, 3500,  TREMEMBÉ/SP, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE  
2016, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO  ÁS 9:OO HORAS, COM A PRESEN-
ÇA DE 2/3 DOS COOPERADOS; CASO NÃO HAJA O NUMERO LEGAL 
DE PRESENTES PARA A INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS 
PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 10:00 HORAS, NO MESMO LO-
CAL E DATA COM A PRESENÇA DA METADE MAIS UM DO NÚMERO DE 
COOPERADOS; PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM” A ASSEMBLEIA  
ESTARÁ CONVOCADA PARA O MESMO DIA ÀS 11:00 HORAS QUE SE 
REALIZARÁ COM APRESENÇA DE NO MÍNIMO 15(QUINZE) COOPERA-
DOS, PARA DELIBERARAEM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

1- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
DOS ASSENTADOS DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ - COOAAT .

PARA FINS DE “QUORUM” DE INSTALAÇÃO A COOPERATIVA POSSUI 
NESTA DATA 38 COOPERADOS .

  TREMEMBÉ, 12 de fevereiro de 2016

LUIZ BATISTA BUSTOS
Presidente

A partir desta semana, es-
tudantes pré-selecionados 
na chamada única do Fun-
do de Financiamento Estu-
dantil (Fies), que tiverem a 
inscrição validada pela ins-
tituição de ensino, poderão 
contratar o financiamento. 
Para isso, devem compa-
recer à agência bancária 
para firmar o contrato.
O Fies oferece financia-
mento de cursos em insti-
tuições privadas de ensino 
a uma taxa efetiva de juros 

de 6,5% ao ano. O percen-
tual de financiamento é 
definido de acordo com o 
comprometimento da ren-
da familiar mensal bruta 
per capita do estudante.
Para validar a inscrição, 
o estudante deve procurar 
a Comissão Permanente 
de Supervisão e Acom-
panhamento (CPSA) da 
instituição de ensino.
Nesta edição do primei-
ro semestre de 2016, fo-
ram ofertadas 250.279 

vagas em 1.337 institui-
ções de educação superior.
Participaram do proces-
so seletivo do Fies aque-
les que fizeram o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) a partir de 
2010 e obtiveram pelo 
menos 450 pontos na 
média das provas e nota 
acima de 0 na redação. 
O candidato precisa ter 
também renda familiar 
mensal bruta per capita de 
até 2,5 salários mínimos.

Pré-selecionados no Fies
podem contratar financiamento

ANÁLISE AGUA GRUTA
A Prefeitura de Monteiro 
Lobato, em parceria com 
o Governo do Estado de 
São Paulo e a SABESP, 
monitora mensalmente 
a qualidade da água dis-
tribuída à população de 
Monteiro Lobato, através 
da coleta e envio de amos-
tras para análise em labo-
ratórios especializados.
As amostras coletadas 

no dia 26 de janeiro de 
2016 indicaram que a 
água da Gruta não esta-
ria própria para o con-
sumo da população.
A Prefeitura de Montei-
ro Lobato, preocupada 
com a saúde e qualidade 
de vida de todos, colocou 
um aviso no local, nesta 
sexta-feira, dia 06 de fe-
vereiro, indicando que a 
água da gruta estaria im-

própria para o consumo. 
Vale ressaltar que este 
monitoramento é realiza-
do mensalmente e esta foi 
a primeira vez que a aná-
lise trouxe este resultado.
A Prefeitura de Monteiro 
Lobato continuará mo-
nitorando a qualidade da 
água da Gruta, bem como 
de todos os demais siste-
mas de distribuição que 
atendem ao município.

Monteiro Lobato Nota esclarecimento 
Analise Agua Gruta

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. Assistente administra-
tivo, Auxiliar de cozinha, 
Auxiliar de sala, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar de 
mecânico de autos, Açou-
gueiro, Balconista de lan-
chonete, Coordenador de 
fast food, Copeiro, Cozi-
nheiro de restaurante, Cui-

dador de idosos, Cumim, 
Empregada doméstica, 
Encarregado de bar e res-
taurante, Forneiro(pizza-
ria), Funileiro de auto-
móveis, Garçom, Gerente 
comercial, Gerente finan-
ceiro, Jardineiro,Lavadei-
ra, Motofretista, Motorista 
de caminhão, Oficial de 
serviços gerais, Pizzaio-
lo, Instrutor de Academia, 
Recepcionista de hotel, 
Serralheiro, Supervisor de 
hospedagem, Técnico em 
nutrição, Vendedor de con-

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

Vagas de emprego
em Caraguatatuba

Programa de Auxilio Finan-
ceiro para Ensino Superior
Lei Municipal 977, de 
25 de setembro de 2006
PROCESSO 2016
O que é?
Benefício social conce-
dido para estudantes re-
gularmente matriculados 
em ensino superior para 
suporte no pagamento do 

transporte escolar reali-
zado entre municípios, 
onde as instituições de 
ensino estão localizadas.
Como fazer a inscrição?
Retirar formulário de 
inscrição e relação de 
documentos no Cen-
tro de Referência Assis-
tência Social – CRAS 
em horário comercial

Prazo para inscrição
Entrega da documentação: 
18/01/2016 a 19/02/2016, 
após está data não se-
rão aceitas inscrições.
Relação de Aprovados
Após avaliação so-
cial dos processos; 
o resultado dos apro-
vados para o auxílio 
será até 10/03/2016.

Programa de Auxilio Financeiro 
para Ensino Superior

em Santo Antônio do Pinhal
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As modalidades in-
cluem basquete, fute-
bol, vôlei e surfe para 
as crianças, e alonga-
mento e caminhada para 
adultos da melhor idade
Crianças e adultos da 
melhor idade podem se 
inscrever até o dia 17 de 
fevereiro para as esco-
linhas de esportes orga-
nizadas pela Prefeitura 
de Ubatuba. Para fazer 
a inscrição, é necessá-
rio retirar ficha no junto 
à Secretaria de Esportes 
(no Ginásio Tubão, na 
rua Thomas Galhardo, 
altura do número 850), 
preenchê-la completa-
mente e trazê-la de volta 
junto com uma foto 3x4.
A faixa etária para as 
crianças é diferente se-
gundo a modalidade de 
esportes oferecida, que 
inclui futebol (de 7 a 15 

O Departamento de Obras 
de Pindamonhangaba está 
promovendo novas melho-
rias no Parque da Cidade, 
que em breve estará pronto 
para atividades de lazer e 
esportivas, voltadas para 
toda a família. Além da 
pista de caminhada, está 
sendo finalizada uma ci-
clovia e, para tanto, mais 
uma ponte está recebendo 
reforma. A nova ponte tem 
12 metros de comprimento 
por 2,6 metros de largura 
e já está pronta. De acordo 
com informações do De-
partamento de Obras, as 
vigas foram lançadas com 

anos), basquete e vôlei 
(de 9 a 14 anos) e sur-
fe (a partir dos 7 anos).
No caso das crianças, a 
ficha com os dados com-
pletos - data de nasci-
mento, RG, endereço, 
nome e assinatura do pai, 
mãe ou responsável – 
deve ainda ser carimbada 
pela diretoria da escola 
como forma de compro-
var a frequência regular.
“As atividades da es-
colinha de esportes 
funcionam como con-
traturno escolar, isto é, 
evitam que as crianças 
passem tempo ocioso na 
rua ou em frente à tele-
visão. Isso é mais educa-
ção, saúde e tranquilidade 
para toda a família”, des-
taca o prefeito Mauricio.
O exame médico para a 
escola de esportes será re-
alizado no próximo dia 18 

apoio do Batalhão Bor-
ba Gato. A concretagem 
do piso foi concluída na 
segunda-feira (1º) e o pe-
ríodo de cura do concreto 
será de cerca de 28 dias.  
A ciclovia tem aproxima-
damente mil metros de ex-
tensão, com largura de três 
metros, e está recebendo a 
mesma pavimentação da 
pista de caminhada: bloco 
pré-moldado de concreto, 
intertravado, porém com 
maior resistência. Essas 
melhorias vêm somar à 
pista de caminhada, áreas 
de descanso com bancos, 
iluminação, palco de alve-

para as crianças e no dia 
19 para adultos da melhor 
idade, sempre no Ginásio 
do Tubão, das 8 às 12 ho-
ras e das 14 às 16 horas.
Confirmações da es-
cola de natação
Em relação à natação, as 
cerca de 200 crianças en-
tre 7 e 12 anos sorteadas 
devem comparecer nesta 
quinta-feira, 11, na Pisci-
na Municipal (rua Thomas 
Galhardo, em frente ao 
Ginásio Tubão) para con-
firmar sua matrícula.
A Secretaria de Esportes 
informa que aqueles que 
não conseguiram uma 
vaga de imediato tiveram 
seus números registrados 
nas turmas de lista de es-
pera, conforme a sequên-
cia do sorteio já realizado.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3832 4261.

naria com camarins, sede 
administrativa no portal 
de entrada, entre outras O 
investimento para a cons-
trução da pista de ciclismo 
somada ao estacionamen-
to tem um custo total de 
R$427.622,00. A ponte 
está sendo realizada por 
mão de obra própria da Pre-
feitura. Estacionamento - 
Além da ponte e da pista, 
a área de estacionamento 
do parque receberá o mes-
mo piso, com o material 
reaproveitado de vários lo-
cais, grande parte vinda do 
antigo estacionamento do 
Cisas, em Moreira César.

Inscrições para escola de 
esportes em Ubatuba

continuam abertas

Parque da Cidade de 
Pindamonhangaba

recebe ponte e ciclovia


