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A GAzetA dos Municípios

Relação de Vagas Balcão 
de Empregos de Taubaté

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo. 
Ajudante de serralheiro, 
Auxiliar de cozinha, Auxi-
liar de lavanderia, Auxiliar 
de limpeza, Auxiliar de 
manutenção predial, Au-
xiliar de mecânico de au-
tos, Balconista, Barman, 
Camareiro  de hotel, Ca-
seiro, Conferente de carga 
e descarga, Coordenador 

de lanchonete (fast food), 
Cozinheiro geral, Empre-
gado doméstico  arruma-
dor, Encarregado de bar e 
restaurante, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Faxinei-
ro, Fisioterapeuta geral, 
Instalador de antenas de 
televisão, Lavadeira, Mo-
tofretista, Oficial de ser-
viços gerais, Operador de 
empilhadeira, Pizzaiolo, 
Recepcionista de hotel, 
Salgadeiro, Serralheiro, 
Soldador, Supervisor de 
hospedagem, Técnico em 
nutrição, Vendedor de co-

mércio varejista, Vendedor 
de consórcio, Vendedor in-
terno e Zelador. As vagas 
possuem perfis específicos 
com relação à experiência, 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.

Novas Vagas no PAT
de CARAGUÁ

Atualizado em 12/01/2016 

ASSISTENTE COMERCIAL – Com experiência em vendas
ANALISTA FISCAL – Com experiência em Microsiga
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE SUSHIMAN
ALINHADOR DE AUTOS
CHURRASQUEIRO
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – Com C.N.H.
MANICURE
MECÂNICO DE AUTOS
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS
SUSHIMAN
TAXISTA – Com curso
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ TÉCNICO AGRÍCOLA
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
VENDEDOR EXTERNO – ÁREA DE ALIMENTAÇÃO
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MESTRE DE OBRAS
VENDEDORA INTERNA

Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Aproximadamente 80% 
dos imóveis da cidade 
para locação temporária 
contam com turistas du-
rante o mês de janeiro in-
teiro. Depois de constatar 
a permanência dos turistas 
em Ubatuba após o feriado 
de réveillon, um novo le-
vantamento da Secretaria 
de Comunicação Social, 
agora sobre imóveis de 
locação temporária, indi-
ca índices altíssimos de 
ocupação nas próximas 
semanas na cidade. De 
acordo com a equipe da 

Imobiliária JL, localiza-
da na praia Grande, todos 
os imóveis disponíveis 
foram alugados na pri-
meira semana e nesta se-
gunda semana de janeiro. 
Nas próximas semanas, 
ainda de acordo com a 
equipe da JL, o índice cai 
um pouco, mas permanece 
na casa dos 80%. Os nú-
meros representam uma 
temporada ímpar, sem ne-
nhuma característica de 
crise.  E para melhorar, 
a procura para o Carna-
val, que neste ano cai na 

primeira semana de feve-
reiro, é altíssima e tudo 
indica, novamente,100% 
de ocupação dos imóveis. 
“Fico muito feliz em ver 
todo esse movimento na 
cidade. Ubatuba se conso-
lida, cada vez mais, como 
um dos principais destinos 
de praia do Brasil e cres-
ce a cada ano a quantida-
de de turistas estrangei-
ros por aqui. Muita gente 
que me encontra na rua 
diz que nunca viu tanto 
turista na cidade”, come-
mora o prefeito Mauricio. 

Ocupação de imóveis de 
locação temporária

segue alta em Ubatuba

Após a confirmação de 
dois casos importados de 
Dengue, ou seja, onde o 
indivíduo foi infectado 
em outro município onde 
esta havendo a transmis-
são da doença. A Secreta-
ria de Saúde de São Bento 
do Sapucaí, sensibilizou 
profissionais das Equipes 
de Estratégia de Saúde da 
Família (duas equipes), do 
Centro de Saúde Dr Vitor 
Monteiro e Setor de Obras, 
para juntamente com os 
dois agentes de endemias 
que atuam no município 
no trabalho de combate a 
dengue, realizarem ações 
emergenciais de nebuli-
zação no Bairro do Ran-
cho Fundo (Bairro onde 
foi diagnosticado um dos 
casos da doença). A ação 
ocorreu no ultimo dia 08 de 
Janeiro(sexta feira). O ou-
tro individuo diagnostica-
do com Dengue é residen-
te do Bairro do Quilombo, 
ambos residentes de São 
Bento do Sapucaí/SP.
A nebulização, levando em 

conta que nosso município 
é considerado infestado 
pelo Aedes aegypti, visa 
acabar com a população do 
mosquito que potencial-
mente possa ter se infec-
tado com o sangue destes 
indivíduos doentes e que 
a partir de então, possam 
começar a transmissão au-
tóctone (no próprio muni-
cípio). A equipe de saúde 
ainda reforça nas orienta-
ções que após a picada do 
mosquito infectado pelo 
vírus, a pessoa leva de três 
a quinze dias para mani-
festar os sintomas da do-
ença que geralmente são: 
febre, dor no corpo, dor 
atrás dos olhos e manchas 
avermelhadas pelo corpo. 
Sendo assim, orienta que 
principalmente as pessoas 
que moram nestes arredo-
res fiquem atentos aos si-
nais e sintomas da doença.
Vale ressaltar que a au-
tomedicação é contra in-
dicada, principalmente o 
AAS e anti-inflamatórios, 
devido ao risco de com-

plicações e sangramentos.
Caso apresente os sinto-
mas a pessoa deve procurar 
pelo Pronto Atendimen-
to do Município, sendo 
que além de profissionais 
capacitados, a unidade 
de saúde dispõe de Teste 
Rápido para Dengue, que 
será realizado conforme 
a determinação médica.
Concluindo, mais impor-
tante do que matar o mos-
quito Aedes Aegypti, é não 
permitir que ele consiga 
nascer, ou seja, destruir to-
dos os possíveis criadou-
ros existentes nos quintais, 
praças e em todo local onde 
se possa acumular água. 
Uma rotina de limpeza de 
quintal e de vias públicas 
é essencial para evitarmos 
a dispersão e a infestação 
deste Vilão da Dengue.
Solicitamos também a 
colaboração ao receber 
o agente de Endemias 
em sua casa. Maiores in-
formações, procure pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde de nosso município.

Dengue: Dois Casos já foram
confirmados em 2016 em

São Bento do Sapucaí
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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

A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil anos. Conta 
a lenda que um pastor observando que as suas cabras ficavam mais alegres e sal-
titando sempre que mastigavam os frutos de coloração amarelo avermelhado dos 
arbustos existentes nos campos de pastoreio. Somente no século 16, na Pérsia foram 
torrados os primeiros grãos de café para fazer uma das bebidas hoje mais populares 
no Brasil e no mundo. Até o século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, 
os holandeses iniciaram plantios experimentais em suas colônias na Ilha de Java. 
Aos poucos, alguns países entraram no mercado também usando as terras coloniais 
para o plantio. Foi por meio das Guianas que o café chegou ao norte do Brasil, em 
1727. Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de café, sendo responsável por 
30% do mercado internacional e também o segundo maior consumidor mundial 
do produto e tem as maiores plantações nos estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Os grãos mais cultivados são os robusta, 
café menos aromático, de sabor típico, sem grandes nuances e um pouco amargo e 
o arábico de aroma superior e sabor mais doce e agradável.

Humor  

Um jovem discípulo inconformado por não dar sorte com mulher bonita, vai procu-
rar um grande sábio japonês (claro) e pergunta:
- Mestre, o que é preciso para um cara como eu conseguir uma linda mulher?
E o sábio respondeu:
- É preciso karatê, né!
O jovem discípulo não entendendo, pergunta:
- Karatê, mestre?
- Sim. É preciso o karatê beleza, o karatê carro, o karatê muito dinheiro...
***
Sorria agora, pois na velhice não terás dentes!
Não ligue para a vida, pois ela não tem telefone!
Não pare prá pensar, pense andando!
E se o sonho acabou não desanime, na padaria da esquina tem muito mais sonhos!
*** 
Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
para o garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto:
- Legal tia! Agora vamos sair correndo.

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, 
a esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos 
sadios e disposição para lutar, você terá progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tem-
po e as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem 
positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas 
as coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos es-
tão tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. 
É preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os me-
lhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra 
uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reen-
carnação lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreen-
dem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras 
que não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que 
aprendemos a compreender. Recordemos: Nos campos da convivência é preciso 
saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo 
um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para 
esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo 
nosso tem as suas limitações e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, 
nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo 
em todos. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que 
ocorre com a planta a que você atira água fervente. Abençoamos se quisermos ser 
abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Seja ridículo, mas seja feliz.

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

A memória nunca vive o suficiente pra melhorar.

Uma criança que lê será um adulto que pensa.

Ler um bom livro deixa o nosso dia bem melhor.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

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

Se casamento fosse bom os homens não casavam de preto.

De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.

A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.

MISCELÂNEA

A Loja Modelo Itinerante 
do Sebrae-SP vai apresen-
tar as tendências e novas 
tecnologias para empre-
endedores de Caçapava 
nos dias 21 e 22 de janei-
ro. A unidade vai ficar no 
estacionamento do Shi-
bata Supermercados, na 
estrada João do Amaral 
Gurgel, 980, Parque Re-
sidencial Maria Elmira, 
das 12h às 20h. Os lojis-
tas poderão se informar 
sobre como organizar e 
deixar o ponto de venda 
mais atraente ao consumi-
dor. A visitação é gratuita.
Instalada numa carreta 

com 55 m², a Loja Mo-
delo Itinerante foi ela-
borada dentro das mais 
modernas técnicas de 
ambientação, visual de 
merchandising e de auto-
mação do ponto de venda.
Os agentes do Sebrae vão 
apresentar aos empresários 
as tendências por meio de 
visita guiada, as melhores 
técnicas de ambientação 
de uma loja, como facha-
da, vitrine, displays, dis-
posição dos produtos, co-
municação visual e itens 
de segurança para uma 
loja d e varejo de sucesso.
A vinda da Loja Modelo 

Itinerante é resultado de 
parceria entre o Sebrae, 
Município de Caçapava, 
ACE (Associação Co-
mercial e Empresarial) 
de Caçapava e Shibata 
Supermercados. Serviço: 
Loja Modelo Itinerante 
Sebrae-SP em Caçapava
Dia: 21 e 22 de janeiro
Horário: das 12h às 20h 
Local: Estacionamento do 
Shibata Supermercados 
(estrada João do Amaral 
Gurgel, 980, Parque Re-
sidencial Maria Elmira) 
Outras informações pe-
los telefones: (12) 3653-
2700 e (12) 3519-4840

Loja Modelo Itinerante do
Sebrae vem para Caçapava
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 13/01/2016 e 13/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 166, Termo nº 6202
Faço saber que pretendem se casar LEONARDO SOARES SILVA e CAMILA VERIDIANA REINO DANIEL, aprensentando os documentos necessário exidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José do Egito - PE, nascido a 2 de fevereiro de 1986, de profissão metalúrgico, estado civil 
solteiro, residente na na Rua Pedro Celete, nº 721, casa 01, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS SILVA, 49 anos, nascido 
na data de 4 de dezembro de 1966, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de São José do Egito/PE e de VANDILEIDE SOARES SILVA, falecida em São 
Paulo/SP na data de 4 de agosto de 2002. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 19 de dezembro de 1979, de profissão contadora, estado civil solteira, residente na 
no mesmo endereço do contraente, filha de PAULO ROBERTO DANIEL, 65 anos, nascido na data de 24 de julho de 1950, residente e domiciliado em Tremembé/SP, 
natural de Espírito Santo do Dourado/MG e de SONIA APARECIDA REINO DANIEL, 54 anos, nascida na data de 12 de junho de 1961, 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, 13/01/2016.

Tremembé, 13 de janeiro de 2016.

Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté inicia nessa se-
gunda-feira, dia 11 de 
janeiro, uma nova ADL 
(Análise de Densidade 
Larvária) para identificar 
qual região do município 
apresenta maior infesta-
ção de larvas do Aedes 
aegypti, mosquito trans-
missor da dengue, zika e 
chikungunya. Os dados 
possibilitam a intensifica-
ção do combate ao inseto 
nas áreas da cidade nesse 
período marcado por chu-
vas e altas temperaturas. 
O estudo é coordenado 
pela Vigilância Epide-
miológica do município e 
desenvolvido pelos agen-
tes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos). 

Cerca de 3.600 imóveis 
escolhidos aleatoriamente 
devem ser visitados por 
uma equipe de 100 agen-
tes. A cidade é dividida 
em seis áreas, onde são 
verificadas a existência 
de larvas do mosquito e 
os tipos de recipientes em 
que foram encontradas. 
Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Brete-
au), um valor numérico 
que define a quantidade 
de insetos em fase de de-
senvolvimento encontra-
dos nos locais vistoriados 
e permite saber em quais 
regiões da cidade há maior 
risco de transmissão. De 
acordo com a última ADL 
(Análise de Densidade 
Larvária), realizada em 

outubro do ano passado, 
Taubaté atingiu um indica-
dor de infestação de larvas 
do Aedes aegypti de 1,7 
pontos no IB. O núme-
ro é preocupante já que o 
índice de tranquilidade é 
1,0 ou menos, o que sig-
nifica que, para cada 100 
imóveis visitados, somen-
te um apresentaria lar-
vas do mosquito. Acima 
do nível de 1,5 há risco 
de epidemia. Durante as 
visitas, o maior número 
de larvas foi encontra-
do em ralos residenciais. 
A prefeitura reforça a 
necessidade de cons-
cientização da popula-
ção, já que cabe às fa-
mílias o combate aos 
criadouros do mosquito.

Prefeitura de Taubaté inicia 
novo levantamento de

larvas do Aedes aegypti

Com o verão e as for-
tes chuvas ao entardecer, 
existe tendência maior a 
alagamentos e inundações, 
devido à grande quanti-
dade de chuva em poucas 
horas. A Defesa Civil de 
Pinda alerta sobre a im-
portância da prevenção 
dentro das casas, por meio 
da inspeção de encana-
mentos que coletam águas 
das chuvas, evitando entu-
pimentos. De acordo com 
o coordenador da Defesa 
Civil, geralmente essas 
saídas de água estão nos 
telhados, lajes, coletores 
de calha ou até mesmo na 

parte externa do imóvel, 
como ralos do quintal, 
de sacadas, de garagens 
e afins. “Normalmente, o 
entupimento ocorre quan-
do o encanamento de saída 
de água está com grandes 
acúmulos de folhas, areia, 
terra, peças plásticas, pe-
daços de telhas quebradas, 
e diversos detritos, que 
dificultam ou impedem 
a vazão natural da água, 
pela tubulação”, explica. 
Ele destaca que a Defesa 
Civil de Pindamonhanga-
ba registrou, recentemen-
te, ocorrência no centro da 
cidade, ocasionada por en-

tupimento de ralo externo, 
no quintal, inundando o 
interior da residência, da-
nificando móveis e eletro-
domésticos. Nessa ocor-
rência, a ação foi realizada 
em conjunto com o Corpo 
de Bombeiros. Bocas de 
Lobo O coordenador da 
Defesa Civil chama a aten-
ção, ainda, para a neces-
sidade da população em 
observar as bocas de lobo 
próximas de sua residên-
cia. No caso de constatar 
entupimento, o morador 
deve acionar a Prefeitura 
para efetuar a limpeza. “É 
muito importante a cons-
cientização da população 
no sentido de colaborar 
e denunciar, para que as 
pessoas não depositem nas 
ruas entulhos, lixo e ou-
tros materiais que possam 
prejudicar a passagem de 
água pelas bocas de lobo, 
provocando alagamentos 
no entorno”, frisou o co-
ordenador. As denúncias 
devem ser feitas pelo tele-
fone 3644-5206. O denun-
ciante não precisa se iden-
tificar, apenas fornecer os 
dados.  Em caso de emer-
gência, os telefones para 
contato com a Defesa Ci-
vil são 3643-1084 e 199.

População deve prevenir 
alagamento dentro das

residências

A prefeitura reforça a necessidade de conscientização 
da população, já que cabe às famílias o combate aos 

criadouros do mosquito.

Regiões:
Área 01

Jaraguá, Vila São Geraldo, Parque São Luiz, Areão, Mourisco, Vila das Graças, 
Vila Rica, Estiva, Parque Aeroporto, Vilage, Portal Mantiqueira.

Área 02
Bonfim, Quiririm, Cecap, Santa Tereza, Chácara Flórida.

Área 03
Água Quente, Gurilândia, Ana Rosa Parque Urupês, Santa Clara, Shalon, Vila São 
José, Maria Augusta, São Carlos.

Área 04
Independência, Jardim das Nações, Santa Luzia, Jabuticabeira, Jardim Humaitá, 
Bom Conselho, Centro.

Área 05
Campos Elíseos, Imaculada, Bosque da Saúde, Jardim América, Terra Nova, Três 
Marias, Chácara Silvestre.

Área 06
Belém, Cidade de Deus, Jardim Paulista, São Gonçalo, Estoril, Barreiro, Cataguá, 
Marlene Miranda.

Convocação Professor PEB I Contrato Temporário

Ficam convocados a comparecer junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra, até o dia 20/01/2016, das 09h às 16h, PARA 
ASSINATURA DO TERMO DE NOMEAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
OU DESISTÊNCIA, os candidatos abaixo relacionados, habilitados no Concurso 
Público 01/2014, para o cargo de professor de Educação Básica - PEB I

CONSIDERANDO QUE A CONTRATAÇÃO SERÁ EM CARATER TEMPO-
RÁRIO, O CANDIDATO QUE NÃO SE INTERESSAR PELA VAGA NÃO 
PERDERÁ SEU DIREITO  DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NO RE-
FERIDO CONCURSO. 
Mais informações em: www.natividadedaserra.sp.gov.br

Atribuição para salas em substituição

Ficam convocados todos os professores efetivos PEBIn e PEBI da rede municipal 
que tiverem interesse em participar da atribuição de remoção para salas de afasta-
mentos em caráter de substituição somente para os casos de remoção de sede. Os 
interessados devem comparecer no dia 13/01/2016 às 10h00 na Diretoria Munici-
pal de Educação.
Mais informações em: www.natividadedaserra.sp.gov.br

Taça Verão de Futsal 2016

Congresso técnico nesta sexta-feira dia 15 janeiro na Prefeitura às 18 horas.
Início segunda-feira dia 18 de janeiro às 19 horas no Ginásio “Furtoso”.
Mais informações em: www.natividadedaserra.sp.gov.br

A Junta de Serviço Mili-
tar de Caraguatatuba está 
com as portas abertas para 
os jovens brasileiros do 
sexo masculino, nascidos 
em 1998 e anos anteriores.  
A inscrição deve ser reali-

zada até o dia 30 de Junho 
de 2016 na Junta de Servi-
ço Militar e ter em mãos 
os seguintes documentos, 
certidão de nascimento 
(original) ou RG (original/ 
com foto), comprovante 

de residência, uma foto 
recente (3x4) e, CPF (ori-
ginal). A Junta de Serviço 
Militar fica na Rua Tauba-
té, nº 250, Sumaré, ao lado 
do PAT- Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador.

Abertas as inscrições para o 
Alistamento Militar
em Caraguatatuba
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A Prefeitura de Tauba-
té ampliou este ano em 
mais 50, o número de 
sentenciados do regime 
semiaberto que atuam 
em frentes de trabalho no 
município. Com isto, o 
programa de ressociali-
zação passa a contar com 
200 detentos do Pemano 
(Presídio Edgard Maga-
lhães Noronha). Entre os 
serviços desempenha-
dos estão reformas ge-
rais, capina e limpeza de 

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, oferece ofici-
nas GRATUITAS de artes 
no Projeto Fazendo Arte.
As oficinas oferecidas são; 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com 
o apoio de toda a popula-
ção para evitar a dengue. 
Em 2015 foram registra-
dos 936 casos autóctones 
- contraídos no próprio 
município, 13 importados 
e 3.688 foram descarta-
dos. Estamos no início de 
2016 e a Vigilância Epide-
miológica da Prefeitura de 
Pindamonhangaba já teve 
mais um registro positivo 
de dengue. Os morado-
res podem contribuir com 

praças, recuperação de 
quadras esportivas, ser-
viços em veículos, pin-
tura de muros dentro do 
programa antipichação, 
manutenção de cemité-
rios e preparação de ali-
mentos, entre outros. A 
ampliação das frentes de 
trabalho ocorre em função 
do sucesso do programa, 
criado por meio de um 
convênio em 20 de mar-
ço do ano passado entre 
a Prefeitura e a Funap 

Recreação e Contação de 
Histórias; Brinquedos Ar-
tesanais e Modelagem; 
Percussão; Hip Hop; Téc-
nicas Circenses e Jazz.
As oficinas acontecem em 
vários horários até o fim de 

as ações de prevenção da 
administração municipal 
realizando a eliminação 
de possíveis criadouros do 
mosquito aedes aegypti. 
Além de ser transmissor da 
dengue, ele também trans-
mite a febre chikungunya 
e o zika vírus. A secretária 
de Saúde e Assistência So-
cial da Prefeitura de Pinda-
monhangaba comenta que 
como este ano o clima está 
atípico, com muita chuva 
e sol, está favorecendo a 
proliferação do mosquito, 

(Fundação Prof. Dr. Ma-
noel Pedro Pimentel, em-
presa ligada ao governo 
estadual que atua na in-
clusão social de detentos). 
O programa começou 
com 120 detentos e foi 
ampliado em novembro 
para 150. A cada três dias 
de trabalho, o preso di-
minui um dia da pena. 
Os sentenciados também 
recebem três quartos de 
um salário mínimo pela 
prestação dos serviços.

janeiro na sede do projeto 
Fazendo Arte e qualquer 
aluno matriculado na Rede 
Municipal pode partici-
par. Maiores informações 
pelos telefones: 3672- 
1806 ou 98121 4833.

com isto, pode acontecer 
uma epidemia a qualquer 
hora, portanto, é necessá-
ria a conscientização e a 
cooperação das pessoas, 
ajudando a eliminar os 
criadouros. Para evitar os 
possíveis problemas que o 
aedes aegypti pode causar, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza reuniões 
com profissionais de di-
versas áreas. Em janeiro, 
o encontro ocorreu no dia 
8, na Secretaria de Saú-
de e Assistência Social.

Prefeitura de Taubaté
reforça frente de trabalho 

de detentos

Prefeitura oferece Oficinas 
de Arte e Recreação, nas 

férias, aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino

Pinda conta com
apoio da população 
para evitar a dengue

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

Defesa Civil de Taubaté alerta a moradores o 
que fazer em dias de chuvas fortes

RAIOS
Cuidados fora de casa:
Abrigue-se em uma casa, edifício ou em alguma instalação subterrânea. Caso es-
teja em um veículo, não saia. Feche os vidros e não encoste nas partes metálicas;
Evite lugares abertos, como estacionamentos, campos de futebol, etc.;Se estiver 
no mar, rio, lago ou piscina, saia imediatamente;Mantenha distância de objetos 
altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas d’água, etc.;
Afaste-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas 
de arame, etc.;
Evite soltar pipas e não carregue objetos, como canos e varas de pesca;Evite andar 
de bicicleta, motocicleta ou a cavalo;
Se não houver nenhum abrigo por perto, fique agachado com os pés juntos até  a 
tempestade passar. Não deite no chão.
Cuidados durante a tempestade:
• Afaste-se de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e 
fogões;
• Evite utilizar o telefone (a menos que seja sem fio ou celular);
• Afaste-se de janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evite tomar banho.
Verdades sobre as tempestades:
As descargas elétricas acontecem na maioria dos temporais;
Os raios são mais comuns no verão, mas podem ocorrer no inverno;
O raio pode cair duas ou mais vezes no mesmo lugar e normalmente atinge o ob-
jeto  mais alto de um determinado local;
Os raios podem matar.
Fonte: IEE/USP

ENCHENTES
Algumas causas:
• Desmatamento de encostas e assoreamento dos rios, acúmulo de lixo nos bueiros 
e rios que prejudicam o escoamento da água;
• Insuficiência da rede de galerias pluviais;
• Pavimentação de ruas e construção de calçadas, reduzindo a superfície de infil-
tração.Cuidados antes:
• Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no 
caso de inundação;
• Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em 
local protegido;
• Feche as portas, janelas e o registro de entrada de água;
• Desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica para evitar curtos-circui-
tos;
• Retire todo o lixo e leve-o para áreas não sujeitas a inundações;
• Retire os animais de estimação de casa.Alguns cuidados durante:
• Proteja a sua vida, a de seus familiares e amigos. Evite contato com as águas de 
enchentes, elas estão contaminadas e podem provocar doenças;
• Evite voltar para casa até as águas baixarem e o caminho estar seguro. Só entre 
na água se for absolutamente necessário, usando botas de borracha.Alguns cuida-
dos depois:• Tenha cuidado: veja se a sua casa não corre risco de desabar;
• Remova a lama e o lixo do chão, das paredes, dos móveis e utensílios.
• Não use equipamentos elétricos que tenham sido molhados;
• Lave e desinfete os objetos que tiveram contato com as águas da enchente;
• Evite beber água ou comer alimentos que tiveram contato com as águas da inun-
dação, pois eles podem estar contaminados.
Fonte: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC/MI’


