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A GAzetA dos Municípios

Equipes da operação tapa 
buracos da Prefeitura de 
Taubaté começaram a uti-
lizar um produto especial 
para permitir o conserto do 
pavimento durante o perí-
odo de chuvas. A massa as-
fáltica especial possui em 
sua composição polímeros 
e aditivos que permitem 
a sua fixação mesmo com 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está abrindo as 
piscinas dos ginásios e 
centros esportivos à popu-
lação. O município está re-
alizando mais uma edição 
do “Festival de Verão”. 
A atividade termina nesta 
sexta-feira no ginásio Rita 
Eni Cândido - “Ritoca” - 
no Araretama. O público 
pode aproveitar o evento 
das 14 às 18 horas. Sebas-
tião Lima está morando no 
Araretama há cinco meses. 
Ele conta  que já morou em 
várias cidades e nunca viu 
um evento como este que 
a Prefeitura está fazendo 
em Pinda. “Eu morava 
em Pernambuco, também 

Os moradores interes-
sados em praticar nata-
ção ou hidroginástica 
poderão ir aos ginásios 
ou centros esportivos da 
Prefeitura para realizar sua 
inscrição. A lista de espe-
ra está aberta desde o dia 
11/01 e é necessário apre-
sentar um documento com 
foto. Os alunos serão cha-
mados de acordo com a or-
dem de inscrição. A Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
oferece aulas de natação 
para adultos e crianças nas 
piscinas dos centros espor-
tivos João Carlos de Oli-

A Escola Municipal 
de Ensino Fundamen-
tal e Médio Prof. José 
Ezequiel de Souza de 
Taubaté divulga a lista 
de 2ª chamada dos alu-
nos classificados para o 
1º ano do Ensino Médio 
em 2016. Estão sendo 
convocados os coloca-

a chuva. A utilização do 
produto é recomendada 
em pequenos buracos, que 
não necessitem de grandes 
intervenções na base do 
pavimento. A compacta-
ção do material se dá por 
meio da compressão. O 
próprio tráfego de veícu-
los ajuda a fixar a massa 
asfáltica. Atualmente, seis 

morei em outros lugares e 
nunca vi um festival como 
esse. Trouxe a Lorena e a 
Lorrane para se divertirem 
na piscina. Eu acho uma 
beleza esse festival, gos-
tei muito”, elogiou. Tânia 
Cristina da Silva Simão 
mora em São Bernardo 
do Campo e está a passeio 
em Pindamonhangaba, na 
casa de parentes. Ela disse 
que ficou impressionada 
com o Festival de Verão. 
“Amei a cidade e achei 
muito importante essa 
oportunidade de lazer que 
a Prefeitura dá à comuni-
dade”, aprovou. Opção de 
lazer O “Festival de Ve-
rão” teve início dia 5 de 

veira, “João do Pulo”, José 
Ely Miranda, “Zito”, Rita 
Eni Cândido - “Ritoca”, no 
Araretama, e no bairro Ci-
dade Nova. Alunos de 2015 
Os alunos da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer irão retornar às ati-
vidades aquáticas a par-
tir do dia 20 de janeiro. 
Aqueles que não pude-
rem dar continuidade às 
aulas podem comunicar 
a secretaria do local onde 
fazia as aulas no ano pas-
sado para que novos alu-
nos tenham a oportunida-
de de iniciar as atividades 

dos do 196º ao 234º lugar. 
As matrículas serão re-
alizadas nos dias 14 e 
15, exclusivamente na 
Secretaria de Educa-
ção, na rua Itanháem, 
nº 37 – Jardim, Russi. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h. Para efetuar a matrí-

equipes da prefeitura tra-
balham com uma média 
de 150 buracos fechados 
a cada dia. A cidade pos-
sui cerca de 13 milhões 
de m² de pavimento. 
A expectativa é termi-
nar o ano com 2,5 mi-
lhões de m² de pavimen-
to recuperados desde o 
início da atual gestão.

janeiro, em Moreira César. 
Na sequência, foi para o 
bairro Cidade Nova. Nos 
dias 11 e 12, aconteceu nas 
piscinas do “João do Pulo” 
e, desde o dia 13, está sen-
do desenvolvido no Arare-
tama. O evento acontece 
desde 2013 e é realizado 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. 
Para participar é necessá-
rio levar um documento 
com foto e estar com trajes 
de banho (biquíni, maiô, 
sunga ou shorts tactel). 
A Secretaria de Espor-
tes também recomenda 
aos participantes passar 
protetor solar 30 minutos 
antes de saírem de casa.

nas piscinas. Festival de 
avaliação Os alunos das 
turmas de natação par-
ticiparão do Festival de 
Avaliação. Esta atividade 
é uma forma dos profes-
sores avaliarem o apren-
dizado e também dos 
alunos se apresentarem 
aos amigos e familiares. 
Os alunos entre 7 e 17 
anos são observados e 
conforme evolução téc-
nica eles podem ser con-
vidados a integrar as 
equipes de competição 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer.

cula é necessário apresen-
tar cópias do comprovante 
de endereço, certidão de 
nascimento, RG, histó-
rico escolar do 9º ano, 
além de duas fotos 3X4. 
A lista de classificação 
completa da 2ª chamada 
está disponível  na aba 
‘Secretaria de Educação’.

Produto especial permite 
operação tapa buracos 

durante período chuvoso

Festival de Verão termina 
nesta sexta-feira no
Araretama em Pinda Inscrições abertas para 

atividades aquáticas
em Pindamonhangaba

Escola Ezequiel divulga 
2ª chamada e novo local 
de matrícula em Taubaté



página 2 A GAzetA dos Municípios 15 de janeiro de 2016

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 15/01/2016 - Tiragem 10.000 exemplares
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessaria-
mente a opinião deste jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câ-
maras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região 
Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Muni-
cipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Clientes do Posto de Aten-
dimento ao Empresário/
Sebrae, de Ubatuba, diver-
sificam produtos, treinam 
funcionários e usam criati-
vidade para garantir vendas
Com milhares de turis-
tas na cidade, os meses 
de dezembro, janeiro e 
fevereiro são o momento 
para as empresas locais 
faturarem. Diversificar 
produtos, treinar equipes 
de funcionários e apostar 
na criatividade são algu-
mas das estratégias com-
partilhadas por clientes 
do Posto de Atendimento 
(PAE)/Sebrae de Ubatuba
É o caso, por exemplo, do 
empresário Carlos Otá-
vio Platz, que atua junto 
a dois perfis diferentes 
de público – o da cidade 
e o de turistas – respecti-
vamente com suas lojas 
Toccare Pop (no Centro) 
e Praia Mix e Toccare (no 
Itaguá). “Melhoramos a 
qualidade e a variedade 
dos produtos ofertados. 
Por exemplo, pela pri-
meira vez oferecemos 
também moda fitness”. 
Outra iniciativa foi o in-
vestimento na melhoria do 
atendimento, com a parti-
cipação em cursos promo-
vidos pelo Sebrae em par-
ceria com a Comtur, como 
o de organização de vitrine 
e de exposição dos produ-
tos na loja. “Fizemos tudo 
isso e, ao mesmo tempo, 
mantivemos nossos bons 
preços”. Otávio relata que 

sua loja no Centro manteve 
as mesmas vendas compa-
radas a dezembro do ano 
passado e que as lojas do 
Itaguá tiveram uma redu-
ção de 10% no mesmo pe-
ríodo. “Mas considero isso 
uma vitória num cenário 
onde há quedas de 20 a 
30% nas vendas”, explica.
Já para Rodrigo Grachet, 
do mercado Ponto Certo, 
na Estufa II, a tempora-
da está indo muito bem 
e até o trânsito da Rio-
Santos é uma oportuni-
dade para vender mais. 
“Ficamos bem em frente 
à rodovia. No primeiro 
fim de semana do ano, 
estava tudo parado e um 
motorista veio pedir fran-
go assado, mas já tínha-
mos vendido tudo. Quando 
ele voltou para o carro, um 
motorista mais atrás per-
guntou ao da frente quanto 
era o frango e ele só fez um 
sinal de negativo”, conta. 
Foi aí que Rodrigo decidiu 
colocar mais frango pra as-
sar, inclusive partes, como 
sobrecoxa. “Vendemos 
tudo muito rápido e ainda 
vendemos mais água!”.
A diversidade de opções 
também é garantida pela 
oferta de produtos de be-
leza que a esposa, Rebeca 
Cappello Grachet, revende 
no espaço do mercadinho. 
“Conseguimos ofertar me-
lhores preços comprando 
em grandes quantidades 
quando os mesmos estão 
em promoção. No final 

do ano, também vende-
mos muito kits que facili-
taram a vida da clientela 
na hora de presentear”.
Trabalhar mesmo aos sá-
bados, domingos e feria-
dos é outra dica para atu-
ar na temporada. Tanto 
Rodrigo, quanto seu pai, 
Manoel Grachet, dono 
do mercadinho Paulino, 
no Perequê-Açu, abrem 
seu negócio diariamente. 
“Nosso mercado é uma 
opção tanto para os mora-
dores quanto para os turis-
tas, que ganham tempo ao 
evitar o trânsito e as filas 
dos grandes supermerca-
dos localizados no Centro 
da cidade”, conta Manoel.
Apoio do Sebrae
O Posto de Atendimen-
to ao Empreendedor 
(PAE)/Sebrae oferece 
apoio a pequenos e mé-
dios empreendedores 
como Carlos, Rodrigo e 
Manoel. Suas atividades 
incluem a divulgação de 
material didático, 
organização de palestras, 
seminários, oficinas e cur-
sos de orientação. O posto 
funciona no Paço Muni-
cipal, na rua Dona Maria 
Alves, 865 – Centro. O 
atendimento ao público 
é feito entre 8 e 13 horas 
presencialmente. Entre 14 
e 18 horas o atendimen-
to é feito exclusivamente 
pelo telefone (12) 3834-
1055 ou pelos emails:  
pae@ubatuba.sp.gov.br ou 
paeubatuba@gmail.com.

Empreendedores de 
Ubatuba aproveitam 

temporada para faturar
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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

O setor de comércio re-
gistrou queda de 7,8% no 
volume de vendas em no-
vembro de 2015, em com-
paração ao mesmo período 
do ano anterior (taxa anu-
alizada). É a oitava queda 
consecutiva na série sem 
ajuste sazonal e também 
o maior recuo nesta mes-

Os estudantes já podem 
conferir na internet a se-
gunda rodada de notas de 
corte do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu), di-
vulgadas na manhã desta 
quarta. A nota de corte é 
a nota mínima necessá-
ria para o estudante ter a 
chance de ficar entre os 
potencialmente selecio-
nados para o curso. As 
primeiras notas de corte 
foram divulgadas ontem  
pelo Ministério da Educa-
ção e hoje elas foram atu-
alizadas de acordo com a 
procura dos candidatos. A 
última nota de corte será 
divulgada amanhã a par-
tir das 9h. O estudante 
pode fazer a busca pela 
nota por instituição, pelo 

Na próxima sexta-feira, 
dia 15 de janeiro, come-
çam as inscrições para 
seleção de candidatos a 
serem contemplados com 
bolsas de estudos para 
cursos técnico-profissio-
nalizantes de nível médio 
e curso de graduação, atra-
vés do Sistema Municipal 
de Bolsas de Estudo – Si-
mube. O edital já está dis-
ponível no site da Prefeitu-
ra e as inscrições encerram 
no dia 29 de janeiro. Para 
garantir a participação no 
processo, o candidato deve 
estar matriculado em uma 
das instituições de ensino 
cadastradas junto ao Con-
selho de Administração do 
Fundo Municipal de Bol-
sas de Estudo, deve residir 
em Taubaté nos últimos 
cinco anos e não pode ter 
nenhum outro benefício 
semelhante, como outras 
bolsas. A ficha de inscri-
ção vai estar disponível 
no início das inscrições no 
site da prefeitura, www.
taubate.sp.gov.br. O can-

Em atendimento à grande 
demanda, a Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo - Sabesp 
investiu R$ 13 milhões 
visando garantir abasteci-
mento com mais qualidade 
no início da temporada ve-
rão no Litoral Norte.  En-
tre 23 de dezembro e 3 de 
janeiro a população flutu-
ante nas quatro cidades do 
Litoral Norte chegou a 1,5 
milhão de pessoas. Segun-
do a Sabesp, a companhia 
deu conta do recado, resul-
tado de uma série de obras 
de reestruturação, adequa-
ção de sistemas existen-
tes, além da construção de 
uma estação de tratamento 
de água e de novos reser-
vatórios, totalizando em 
mais 9,5 milhões de li-
tros de água para a região. 
Em Caraguá, a nova ETA 

ma base de comparação 
desde os -11,3% de março 
de 2003. Os dados são da 
Pesquisa Mensal do Co-
mércio. O levantamento 
indica que as vendas no 
varejo cresceram 1,5% 
de outubro para novem-
bro, enquanto a receita 
nominal expandiu 2,3%. 

curso ou por município. 
Os cursos de medicina e 
direito estão entre os que 
têm notas de corte mais 
elevadas.  Divulgada dia-
riamente no portal do Sisu, 
a nota de corte varia sem-
pre, pois é calculada com 
base no número de vagas 
disponíveis e no total de 
candidatos inscritos para 
aquele curso, por moda-
lidade de concorrência. 
O número é apenas uma 
referência para o candida-
to monitorar sua inscrição 
e não garante seleção para 
as vagas oferecidas. Du-
rante o período de inscri-
ção, o candidato também 
pode consultar, em seu 
boletim, sua classificação 
parcial na opção de curso 

didato deverá preenchê
-la, imprimir e juntar toda 
documentação exigida 
no edital, como cópia do 
comprovante de matrícula; 
cópia do RG, CPF, cartei-
ra de trabalho e compro-
vante de rendimentos do 
candidato e dos membros 
do grupo familiar; com-
provante de residência; 
dentre outros. A documen-
tação deve ser entregue na 
instituição de ensino até 
o dia 29 de janeiro. Após 
o término do período de 
inscrições, a instituição 
de ensino e o Conselho de 
Administração do Fundo 
Municipal de Bolsas de 
Estudo vão conferir a do-
cumentação e classificar 
os candidatos inscritos 
de acordo com o índice 
de carência. MODALI-
DADES DE BOLSAS A 
bolsa custeio é destinada 
aos alunos classificados 
entre os maiores índices 
de carência, recebendo 
uma bolsa de estudos nos 
valores entre 25% a 100% 

Guaxinduba é considera-
da um grande reforço para 
a região central e Norte. 
Também o reservatório 
de 5 milhões de litros, 
instalado estrategicamen-
te na ETA Porto Novo  
para atender também a 
São Sebastião, além de 
também um novo reserva-
tório de 1 milhão de litros 
em Boiçucanga (São Se-
bastião), que veio ampliar 
a reservação da Costa Sul 
para 2 milhões. Ubatuba 
também recebeu reserva-
tório, cuja capacidade é 
de 2,5 milhões de litros de 
água. Durante os dias de 
maior movimento no lito-
ral, outro ponto positivo, 
de acordo com a Sabesp, 
foi é a força de trabalho 
composta por 300 funcio-
nários, que está em regi-
me de plantão 24 horas, 

O setor fechou novembro 
de 2015 com crescimento 
tanto no volume de vendas 
quanto na receita nomi-
nal, na comparação com 
outubro do ano passado, 
série livre de influências 
sazonais. Mesmo assim, 
esse crescimento não evi-
tou a queda acumulada.

escolhido. A classificação 
parcial é calculada a partir 
das notas dos candidatos 
inscritos na mesma opção. 
Ela também é apenas uma 
referência para o estudan-
te. Na primeira edição de 
2016 do Sisu foram ofe-
recidas 228 mil vagas em 
131 instituições de ensino 
públicas. Os cursos com 
maior oferta de vagas são 
engenharia, pedagogia e 
administração. As inscri-
ções para o Sisu encer-
ram às 23h59 de amanhã, 
no horário de Brasília, e 
podem ser feitas exclu-
sivamente pela internet. 
Podem participar os estu-
dantes que tenham feito o 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2015.

da mensalidade, não sendo 
obrigatória a restituição 
ao fundo. Na modalidade 
financiamento, o bolsista 
firmará contrato afirmando 
o compromisso de restitui-
ção ao Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo dos 
valores após o término do 
curso, podendo chegar a 
100% de financiamento. 
A bolsa estágio permite 
que o aluno realize estágio 
não remunerado nas secre-
tarias municipais, tendo 
como contrapartida a bol-
sa integral. Os funcioná-
rios municipais também 
podem ser beneficiados, 
através da bolsa servidor, 
desde que tenham passa-
do pelo estágio probatório, 
então terá 50% de bene-
fício. E ainda há a bolsa 
para pessoa com defici-
ência, que poderá partici-
par desde que comprove 
sua deficiência através de 
laudo atualizado emitido 
por profissional habilita-
do, ficando o bolsista dis-
pensado do ressarcimento.

incluindo encanadores, 
atendentes, operadores de 
equipamentos e técnicos 
em sistemas de saneamen-
to, além de caminhões 
pipa e polos descentrali-
zados de atendimento em  
Caraguatatuba (Massa-
guaçu, Centro e Porto 
Novo), Ubatuba (Itamam-
buca, Centro e Marandu-
ba), São Sebastião (Siste-
ma Cristina na Costa Sul e 
Centro) e Ilhabela (Centro 
e Água Branca). A tem-
porada ainda foi reforça-
da com a “minicentral de 
atendimento RN”, com o 
objetivo captar as recla-
mações recebidas pelo 
0800 055 0195 e realizar 
um atendimento perso-
nalizado com cada clien-
te, retornando a ligação e 
identificando o problema, 
inclusive com orientações. 

Comércio tem queda de
7,8% nas vendas

maior retração em 12 anos

MEC divulga novas notas
de corte do Sisu

Prefeitura de Taubaté abre
inscrições para Simube

Sabesp investe R$ 13 milhões em 
abastecimento no Litoral Norte

No dia 10 de janei-
ro na Casa Legislativa, 
às 19 horas, realizou-se a 
Cerimonia de Diploma-
ção e Posse dos Conse-
lheiros Tutelares eleitos 
e Suplentes para a gestão 
2016-2019 em São Bento 
do Sapucaí, Estado de São 
Paulo. Ficando Diploma-
dos e Empossados, a partir 
desta data, investidos de 
todas as atribuições, deve-
res e prerrogativas ineren-
tes à função: Josiane Cris-
tina a Silva com 138 votos, 
Nelson Louzano com 112 
votos, Fabiana Benedita 

de Barros Silva com 109 
votos, Rosangela Apare-
cida Ribeiro Silva com 
107 votos e Celso Ferrei-
ra da Silva com 89 votos.
 Ficando como Suplen-
tes: Marcia Regina Xa-
vier com 74 votos, José 
Benedito César com 
58 votos, Francisco 
Luiz Thomaz da Sil-
va com 44 votos, Ka-
mila de Souza Gomes 
com 34 votos e Orivaldo 
Ribeiro da Cruz com 19 
votos. Estiveram presen-
tes: o Prefeito Municipal 
Ronaldo Rivelino Ve-

nâncio, o Vereador José 
Donati Nunes, o Verea-
dor Paulo Candido Ri-
beiro, a Subsecretária de 
Desenvolvimento Social 
Verônica Salvador Gou-
lart, a Conselheira Muni-
cipal os Direitos a Criança 
e o Adolescente Fernanda 
Dora Gonçalves, a Con-
selheira Municipal dos 
Direitos a Criança e do 
Adolescente Simone Tar-
císia Ribeiro da Silva e 
comunidade presente.
Ao final da Sessão de 
Posse foi oferecido um 
lance aos presentes.

Cerimonia de Diplomação 
e Posse dos Conselheiros 

Tutelares eleitos e
Suplentes para a gestão

em São Bento do Sapucaí

O COI (Centro de Ope-
rações Integradas) de 
Taubaté auxiliou a 
Guarda Civil Municipal 
e a Polícia Militar a deter 
dois indivíduos na prática 
de pichação de monumen-

to público. A abordagem 
aconteceu nesta terça-fei-
ra, 12 de janeiro, na praça 
Dr. Barbosa de Olivei-
ra. Durante a abordagem 
foi constatado que os 
homens portavam pe-

quena quantidade de en-
torpecentes, o que não 
configurou crime. Eles 
foram identificados e 
conduzidos ao plan-
tão policial para as pro-
vidências judiciárias.

Câmeras do COI auxiliam 
a deter dois homens por 
pichação de monumento 

público em Taubaté
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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

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

O Posto de Atendimen-
to ao trabalhador (PAT), 
unidades de Pindamo-
nhangaba e Moreira César 
comunica nesta semana 
nova relação de postos 
de trabalho em oferta.  
Os interessados devem 
acessar o site maisempre-
go.mte.gov.br ou com-
parecer ao posto do PAT 
munidos dos principais 
documentos munido (PIS 

ativo, Carteira de Traba-
lho, RG e CPF). As vagas 
oferecidas são para: Ana-
lista Contábil, Açouguei-
ro, Balconista de Açou-
gue, Chapeiro de Lanche, 
Cozinheira, Mecânico de 
Empilhadeira, Orientador 
Pedagógico, Representan-
te Comercial Autônomo. 
Cabe ressaltar que algu-
mas vagas em oferta ou 
toda a lista pode, de re-

pente, não estar mais dis-
ponível desde que atinja o 
número limite de encami-
nhamentos, ou pela vonta-
de própria do empregador.
Confira as unidades do 
PAT em Pindamonhan-
gaba: Centro - Av. Al-
buquerque Lins, nº 138 
– Parque São Benedito
Moreira César - Av. José 
Augusto Mesquita, nº 
170 (Sub-Prefeitura)

PAT em Pindamonhangaba
oferece vagas de emprego


