
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  15 DE MARÇO DE 2016  EDIÇÃO 1674 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Na segunda e terça-fei-
ra, dias 14 e 15 de março, 
o Mercado Municipal de 
Taubaté terá uma área fe-
chada para limpeza e im-
permeabilização do piso. 
O espaço será isolado e si-
nalizado, ficando apenas os 
boxes desta área fechados.
Para causar menor im-
pacto para compradores e 
permissionários este tra-
balho de revitalização do 
piso será feito por etapas. 
O Mercado foi dividido 
em 3 quadras e vai acon-
tecer também nas segun-
das e terças-feiras dos 
dias 21 e 22 e 28 e 29.
A ação é continuidade da 
revitalização do Mercado 
que teve início em outubro 
de 2015. Com o  investi-
mento de R$ 803.339,51, 
o local vai receber as 
seguintes melhorias: re-
forma dos banheiros,
fraldários e copa; subs-
tituição dos vidros do 
lanternim;  substituição 
do fechamento lateral 
do lanternim; limpe-

Encerra no dia 24 de 
março, quinta-feira, o 
credenciamento para ar-
tistas e grupos realiza-
rem apresentações no 
Sitio do Picapau Amare-
lo, Quiririm e outros lo-
cais públicos de Taubaté.
O edital de chamamento 
nº 01/16 está disponível 
no site da prefeitura, na 
área de licitações, e os ar-
tistas podem se credenciar 
para as categorias Sitio 
do Picapau Amarelo 2016 
e 2017 nas modalidades 
artes cênicas, artes plás-
ticas, dança e literatura, 
e na categoria de Quiri-

za e tratamento do piso 
em granito flameado; 
reconstituição do piso 
interno-base dos condu-
tores de águas pluviais e 
áreas danificadas; instala-
ção de soleiras nas portas 
de entrada; manutenção do 
telhado interno, inclusive 
rufos, calhas e condutores; 
substituição da cobertura 
dos boxes externos – insta-
lação interna a platibanda 
(paredes e painéis); facha-
da – reparos e refazimento 
da moldura da platibanda; 
substituição dos portões 
de entrada; fechamento da 
platibanda sobre os boxes 
internos; adequação dos 
acessos – portas de entra-
da; refazimento da prote-
ção da base dos pilares me-
tálicos; telefonia – entrada 
e distribuição; distribuição 
elétrica – embutimento 
dos condutores aparentes; 
instalação de extintores 
de incêndio; reconstitui-
ção do piso externo; insta-
lação de toldos nos boxes 
externos e portas de entra-

rim 2016 e 2017 nas mo-
dalidades artes cênicas, 
artes plásticas e dança.
Os artistas poderão re-
alizar até oito apresen-
tações diárias, no valor 
de R$ 600,00 cada, con-
forme a necessidade da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura do município.
Podem participar deste 
processo apenas pessoas 
jurídicas e cada uma delas 
pode inscrever até 12 pro-
postas em categorias e mo-
dalidades diferentes. Para 
cada proposta apresentada 
deverá conter uma modali-
dade e um tema, de acordo 

da; limpeza e tratamento 
do piso em ladrilho hi-
dráulico  externo e  pintu-
ra geral interna e externa.
Segue abaixo os boxes 
que estarão fechados nes-
ta segunda e terça-feira:
1-C: Produtos Naturais
6-B: Malucarnes
3-C: Casa De Car-
nes São Benedito
4-C: Açougue
5-C: Casa De Car-
nes São Benedito
7-C: J. C. Lino
8-C: Casa De Carnes Paraná
9-C: Açougue Do Ary
10-C: Açougue São José
11-C: Açougue São José
16-B: Açou-
gue São Benedito
13-C: Pastelaria Yano
14-C: J. C. Lino
15-C: Carlos Pas-
teis E Lanches
16-C: Avíco-
la Nosso Franco
17-C: Massas Família
18-C: Tutii Fruta
19-C: Pastelaria Matsushita
Porta: Pastela-
ria Matsushita

com a categoria escolhida.
A ficha de inscrição e os 
demais documentos exi-
gidos no edital deverão 
ser entregues na Secreta-
ria de Turismo e Cultura, 
que fica na Praça Coro-
nel Vitoriano, nº 1, Cen-
tro de Taubaté, até 24 de 
março de 2016. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.
Outras informações po-
dem ser obtidas no Sí-
tio do Picapau Amarelo, 
pelo telefone 3635-3234, 
e na própria Secreta-
ria de Turismo e Cultu-
ra através do 3621-6040.

Mercado Municipal 
de Taubaté terá áreas 
fechadas para reforma

Prefeitura de Taubaté abre 
edital de chamamento para 

apresentações artísticas
no Sítio do Picapau Amarelo

e Quiririm

O evento acontecerá du-
rante os meses de março e 
abril e vai receber a visita 
do maior expoente do es-
porte no Brasil, o bi-cam-
peão mundial Marcilio 
Brawn, o Branwzinho..
O Windsurf é um esporte 
que une as ondas e o vento 
e foi inventado na Califór-
nia nos anos 70. Pela pri-
meira vez as pessoas pode-
rão aprender a comandar 
a prancha em clínicas gra-
tuitas na Praia da Arma-
ção, Ilhabela, durante os 
finais de semana de março 
e abril, durante o evento 
Windsurf Experience, pro-
movido pela plataforma de 
eventos da Almasurf. To-
dos os equipamentos se-
rão disponibilizados gra-

tuitamente aos inscritos. 
Serão 4 aulas por dia com 
duração de 1h30 e emprés-
timo de todos os materiais 
necessários: prancha de 
surf, camisetas de lycra e 
salva-vidas de segurança. 
Para inaugurar o evento 
no dia 19/03, o Windsurf 
Experience receberá o bi-
campeão mundial na cate-
goria Wave e campeão na 
categoria Freestyle, Marce-
lo Browne (24), conhecido 
como Branwzinho. O atle-
ta, nascido em Fortaleza e 
que conquistou o primeiro 
título mundial aos 18 anos, 
convidará profissionais de 
Windsurf para uma apre-
sentação histórica nas mo-
dalidade s Wave, Freestyle 
e Fórmula. Ao pôr do sol, 

a praia virará palco de um 
show gratuito com música 
ao vivo. O Windsurf Ex-
perience é uma realização 
da AlmaSurf com apoio 
do Governo do Estado 
de São Paulo e da Secre-
taria do Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado de 
São Paulo. Tem apresen-
tação da Pirelli,  apoio 
da Água Mineral Crys-
tal, Power Ade, Revista 
Rolling Stone e da Orga-
nização Kyokushin Oya-
ma. Windsurf Experience
BL3 Esco-
la Iatismo – Praia da 
Armação/Ilhabela – SP
19, 20, 26 e 27 de março
02, 03, 09 e 10 de abril
Horário das aulas: 
das 09h00 às 17h00

Ilhabela recebe Windsurf Experience 
evento com aulas gratuitas

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofere-
ce nesta semana 381 va-
gas de trabalho divididas 
entre as áreas de, servi-
ços,comércio entre outras, 
para o Vale do Paraíba. Os 
itens escolaridade e expe-
riência para o preenchi-
mento das vagas variam 
de acordo com a área de 

atuação e com a empresa..
Como se cadastrar Para 
ter acesso às vagas, basta 
acessar o site: www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br  
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer 
a um Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e Car-
teira de Trabalho. O cadas-
tramento do empregador 
também poderá ser feito 
no site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dispo-
nibilizar vagas no sistema, 
é necessária a apresenta-

ção do CNPJ da empre-
sa, razão social, endereço 
e o nome do solicitante. 
Emprega São Paulo Desde 
a implantação do Emprega 
São Paulo, em agosto de 
2008, o programa  recolo-
cou no mercado de traba-
lho mais de 700 mil traba-
lhadores. O sistema conta 
com um banco de 3,5 mi-
lhões de currículos cadas-
trados. Para mais infor-
mações sobre o Emprega 
São Paulo/Mais Em-
prego, acesse: 
w w w . e m p r e g a s a o -
paulo.sp.gov.br .

Emprega São Paulo
Mais Emprego oferece 

381 oportunidades
no Vale do Paraíba
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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

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das versões é que 
o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a 
respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispersar o 
sal derramado, já os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o 
ato de derramar sal estaria associado a manifestações do demônio. Estes últimos 
criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar 
atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por 
pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são in-
vadidos por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas re-
ações na parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e 
medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social 
e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que 
existe um fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem 
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, 
já se tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à 
subgerente, sem seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio 
depois de sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores dire-
tores. O mais respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o 
bem estar dos meus colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para 
um menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas 
vacas se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai têm três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Certa vez houve um grande incêndio na floresta e um pequeno beija-flor voava até 
um lago, abastecia seu pequenino bico com água e tentava apagar esse incêndio. Os 
outros animais que fugiam do incêndio falavam:
- Você ta maluco, beija-flor?
E ele respondia:
- Não! Estou somente fazendo a minha parte!
***
Para os erros há perdão, para os fracassos há chances, para os amores impossíveis 
há tempo. De nada adianta cercar o coração vazio ou economizar alma. O romance 
cujo fim é imaginário ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, 
que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie e acredite em você. 
Gaste mais horas realizando que sonhando, quem morre esteja vivo, quem quase 
vive já morreu.
***
Amigo, se você viver cem anos, quero viver cem anos menos um dia, assim nunca 
terei que viver sem a nossa amizade. A amizade é um espírito em dois corpos. A 
verdadeira amizade é como a saúde perfeita, sem valor raramente é reconhecida até 
que seja perdida. O verdadeiro amigo é aquele que aparece quando os demais desa-
pareceram. Se você morrer antes de mim,pergunte ao Pai se você pode levar con-
sigo um amigo. Se todos os meus amigos tiverem que pular de uma ponte eu não 
pularei com eles, eu estarei embaixo da ponte para pegá-los. Todos ouvem o que 
você diz, os amigos escutam o que você fala. Os melhores amigos prestam atenção 
ao que você não diz. Quando você morrer se tiver (feito) cinco amigos verdadeiros 
então você teve uma vida notável. Um amigo é alguém que sabe a canção do seu 
coração e pode cantá-la quando você tiver esquecido a letra.

Pensamentos, provérbios e citações

Só aquele que está se asfixiando sabe por que o ar existe.

O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.

Se quiseres conhecer uma pessoa dê-lhe autoridade.

Para o sábio, o suficiente é abundante.

A coragem não admite falsificações;

O impossível em geral é o que não se tentou.

É tão fácil enganar, quando é difícil desenganar as pessoas.

O sucesso e o amor preferem os corajosos.

Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.

O Programa de Rádio “O 
Prefeito e Você” desta 
quarta-feira (9), reuniu re-
presentantes de algumas 
das 15 casas espíritas kar-
decistas da cidade, para 
falarem sobre os princí-
pios do espiritismo, sua 
atuação na sociedade e tra-
balhos sociais realizados 
em Pindamonhangaba.
Participaram do programa: 
o promotor de Justiça dr. 
Paulo de Palma, que é da 
religião espírita e atua na 
Casa Transitória Fabiano 
de Cristo e no Centro Es-
pírita Eurípedes Barsanul-
fo; a presidente do Centro 
Espírita Batuíra, Sandra 
Vitali Cabral; a presidente 
do Centro Espírita Carida-
de e Amor André Luiz – a 
primeira casa espírita da 
cidade, de 1914 –, Marilda 
Lopes Gomes Vasconce-
los; o vice-presidente da 
Casa do Caminho, Wagner 
José Moreira; o presidente 
do Centro Espírita Bezer-
ra de Menezes, Clóvis San 
Martim Leite de Abreu; 
presidente do grupo es-
pírita Paz e Luz, Tadeu 
Godinho, acompanhado 
de Daniel Ferrarezo, que 
também é voluntário do 
Lar de Velhos Irmã Terezi-
nha; representante do gru-
po espírita Paulo de Tarso, 
André Modesto; represen-
tante do Centro Espírita 
Francisco de Assis, José 
Antonio Jório Nogueira; 
e o escritor Eudison Leal, 
que está escrevendo o li-
vro “Corações”, sobre a 
história do espiritismo 
em Pindamonhangaba.
Entre os assuntos aborda-
dos, a formação moral e 
espiritual foi um dos desta-

ques, com ações realizadas 
por todas as casas. “Nossa 
tarefa, enquanto espíritas 
é, acima de tudo, apren-
der e praticar o que Jesus 
nos ensinou”, explicou 
Sandra Cabral, do Batuíra.
“A função do espiritismo é 
educacional. Somos livres 
pensadores e temos que 
preparar moralmente as 
pessoas não só para convi-
ver dentro do centro, mas 
também em sociedade, 
para enfrentarem os confli-
tos da realidade e atuarem 
no mundo como agentes 
transformadores”, com-
plementou Clóvis Abreu, 
do Bezerra de Menezes.
Além das ações de cada 
instituição, todo começo 
de abril, desde 2010, é re-
alizado o enconto “Chico 
Amor Xavier”, que reúne 
todas as casas espíritas 
da cidade e tem também 
o apoio da Prefeitura. Os 
representantes presentes 
agradeceram o apoio da 
administração municipal. 
“Não é tão comum a Pre-
feitura apoiar as manifes-
tações de todas as religi-
ões, ainda mais ajudar a 
divulgar a doutrina. Agra-
deço pela oportunidade”, 
disse José Antonio, da 
Casa Francisco de Assis.
Outro nome que não pode-
ria ser esquecido durante 
o programa foi de Chico 
Xavier. “Chico foi maior 
líder espiritual do Brasil, 
com respeito a todos os 
outros líderes. Psicografou 
mais de 450 livros e ven-
deu mais de 50 milhões de 
exemplares, e toda a renda 
desses livros foi revertida, 
com documento registrado 
em cartório, para institui-

ções de caridade espíritas 
e não espíritas do país”, 
explicou o promotor Pau-
lo de Palma. “Chico Xa-
vier impulsionou a doutri-
na no Brasil e no mundo. 
Ainda hoje admiramos o 
grande exemplo que ele 
nos deixou”, completou.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba acredita que 
todas as linhas religiosas 
devem ser respeitadas e 
que o programa de rádio é 
mais uma forma de levar o 
conhecimento para todas 
as pessoas, diminuindo o 
preconceito. “Vários ca-
minhos levam a Deus, te-
mos que respeitar todas as 
linhas religiosas, pois to-
das estão certas. As pesso-
as devem buscar o conhe-
cimento. Há espaço para 
todos. É muito importan-
te falarmos de amor e do 
perdão. Somos prefeito de 
toda a cidade, de todas as 
pessoas, e queremos dar 
oportunidade a todos que 
fazem o bem, porque mui-
tas vezes as pessoas tra-
balham escondidas, mas 
o benefício que geram 
enquanto base é muito 
forte”, explicou. “Não pu-
demos reunir todos, mas 
teremos outras oportuni-
dades. Tivemos aqui hoje 
casas sérias, compostas 
por pessoas sérias. Deus 
está onde estão os humil-
des e simples que, de um 
jeito ou de outro, querem 
fazer o bem. E essas pes-
soas aqui querem fazer o 
bem. Pinda é uma cidade 
respeitada, forte. E as pes-
soas de todas as religiões, 
juntas, é que formam essa 
força que a nossa cidade 
tem”, concluiu o prefeito.

Programa de Rádio
aborda Doutrina Espírita

em Pinda
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Estudantes da Unitau 
(Universidade de Taubaté) 
participam na tarde desta 
quarta-feira, 9 de março, 
de uma capacitação pro-
movida pela Vigilância 
Epidemiológica munici-
pal para reforçar as ações 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti programa-
das para o próximo dia 
19 de março em Tauba-
té. Outra capacitação está 
prevista para ocorrer no 
dia 16. Além dos universi-
tários, militares do Cavex 
(Comando de Aviação do 
Exército) confirmaram a 
presença na mobilização 
em apoio aos agentes do 
CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos). Cer-
ca de 100 pessoas devem 
integrar a mobilização. O 
“Dia D de combate ao Ae-
des” contará com visitas 
a residências, distribui-

O Polo da Beleza, projeto 
desenvolvido pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté, abre a partir da 
próxima semana as inscri-
ções para seis cursos gra-
tuitos. As matrículas serão 
realizadas no dia 14 de 
março para os iniciantes 
(quem nunca fez um curso 
do Polo) e no dia 15 para 
o público em geral. Estão 
sendo oferecidos cursos 
de depilação, designer de 
sobrancelha, manicure e 
pedicure, unhas artísticas, 

ção de folhetos, exibição 
de faixas e orientações à 
população em estandes 
na praça Dom Epaminon-
das. O objetivo é reduzir 
o número de criadouros 
do mosquito para evitar a 
proliferação de casos de 
dengue, chikungunya e 
zika em todo o município. 
Taubaté enfrenta uma epi-
demia de dengue e ultra-
passou o indicador de 100 
casos confirmados para 
cada grupo de 100 mil 
habitantes no início des-
te mês. Desde o início do 
ano são 334 casos confir-
mados de dengue no mu-
nicípio. Ações educativas 
estão entre as ferramentas 
mais eficazes para o com-
bate ao mosquito. Uma 
equipe do CAS também 
vai promover no dia 16 de 
março uma capacitação de 
coordenadores pedagógi-

maquiagem e maquiagem 
artística. São 20 vagas por 
curso, sendo 10 alunos por 
período. No período da 
manhã, das 8h às 11h20, 
e à tarde, das 13h30 às 
16h50. Para frequentar o 
curso é preciso ser maior 
de 18 anos e obrigatoria-
mente morador de Tauba-
té. A matrícula deve ser 
feita pelo próprio candi-
dato, que terá direito a se 
inscrever em apenas um 
curso. Além disso, a pre-
sença no primeiro dia de 

cos da educação infantil 
e do ensino fundamental. 
Ao todo, cerca de 80 pro-
fissionais atuarão como 
agentes multiplicadores 
em suas unidades. A popu-
lação também deve ajudar. 
Cada um precisa cuidar 
de seu imóvel, fazendo a 
vistoria dos jardins, vasos 
e materiais que podem 
juntar água e fazer o des-
carte de lixo e entulho da 
maneira correta, em locais 
adequados, nunca em cal-
çadas ou terrenos públicos 
ou privados. Denúncias 
sobre criadouros em po-
tencial devem ser feitas ao 
CAS pelo telefone 3635-
4091. A prefeitura também 
disponibiliza o hotsite 
xô mosquito 
( h t t p : / / t a u b a t e . s p .
g o v. b r / x o m o s q u i t o / ) 
para o encaminha-
mento de denúncias.

aula é obrigatória. No ato 
da matrícula é necessá-
rio apresentar cópias do 
RG, CPF e comprovan-
te de endereço. O aten-
dimento será realizado 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30. O Polo 
da Beleza fica dentro do 
Centro Cultural Toninho 
Mendes, na praça Coro-
nel Vitoriano, 1 – Centro. 
Mais informações podem 
ser obtidas através dos 
telefones: 3633-
5671 ou 3631-3596.

Universitários entram na 
luta contra o Aedes aegypti 

em Taubaté

Polo da Beleza abre
inscrições para seis

cursos gratuitos em Taubaté

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 11/03/2016 e 11/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 188, Termo nº 6247
Faço saber que pretendem se casar NILTON LORENZOTTI e FLÁVIA APARECIDA DA SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 19 de maio de 1969, de profissão pedreiro, estado civil divorciado, 
residente na na Rua Caçapava, nº 100, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filho de ANELO LO-
RENZOTTI, falecido em Taubaté/SP na data de 11 de janeiro de 2010 e de MARIA SALETE LORENZOT-
TI, falecida em Taubaté/SP na data de 19 de abril de 1977. Ela é natural de Cruzeiro - SP, nascido a 25 de 
fevereiro de 1987, de profissão do lar, estado civil divorciada, residente na no mesmo endereço supra, filha 
de APARECIDO ANGELO DA SILVA, 60 anos, nascido na data de 31 de maio de 1955 e de APARECIDA 
DE FÁTIMA DA SILVA, 58 anos, nascida na data de 18 de outubro de 1957, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/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, 11/03/2016.

Tremembé, 14 de março de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Resultado de Classificação Concurso Público nº01/2016 -  Tendo 
em vista o resultado exarado pela EPTS, empresa realizadora do 
concurso, torna público que o Resultado da Classificação encon-
tra-se disponível no site www.epts.com.br, www.redencaodaserra.
sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal. Ricardo Evangelista 
Lobato – Prefeito Municipal.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se 
encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 02/2016, Processo nº 03/2016, Edital 06/2016, para Contrata-
ção de Empresa para Fornecimento de Medicamentos e Insumos 
Hospitalares. Abertura da Sessão Pública dia 28/03/2016 às 09:30 
horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante 
taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 24/03/2016, na Av. 
XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

HOMOLOGAÇÃO – Carta Convite N° 001/2016 – No dia 11/03/2016, o Sr. 
Prefeito ALEX EUZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão, qual seja Contra-
tação de Empresa para PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA RUA JOSÉ 
AUGUSTO MONTEIRO - CATUÇABA, considerando a adjudicação pelo Prego-
eiro, à empresa: E.R. Oliveira e Oliveira Ltda. ME, na ordem de R$ 61.350,00. Fica 
a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

HOMOLOGAÇÃO – Carta Convite N° 002/2016 – No dia 11/03/2016, o Sr. 
Prefeito ALEX EUZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão, qual seja Contra-
tação de Empresa para Reurbanização do Bairro São Benedito com Instalação de 
Academia ao Ar Livre, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: E.R. 
Oliveira e Oliveira Ltda. ME, na ordem de R$ 39.426,04. Fica a empresa convocada 
a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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A partir da manhã da pró-
xima segunda-feira, dia 14 
de março, a Prefeitura de 
Taubaté promove altera-
ções nos acessos da rota-
tória do viaduto do Belém 
e na avenida Dom Pedro I, 
na altura daquele bairro. O 
trecho da avenida entre as 
rotatórias do Mercatau e 
do viaduto do Belém pas-
sa a ter mão única sentido 
rodovia Oswaldo Cruz. O 
motorista que segue pelo 
viaduto, sentido Belém, 
apenas poderá virar à es-
querda para acessar a ro-
dovia ou subir para o ce-
mitério municipal. Quem 
vem das rodovias Oswal-

A equipe de Controle de 
Vetores da Secretaria de 
Saúde de Pindamonhan-
gaba irá realizar a nebu-
lização em três bairros da 
cidade. Os locais a serem 
visitados pelos profissio-
nais são: Bosque, Arareta-
ma e CDHU- Cícero Pra-
do, em Moreira César. As 
ações serão desenvolvi-

O paratleta André Rocha, 
de Taubaté, foi homena-
geado nesta terça-feira, 8 
de março, com a mais alta 
honraria da Polícia Mili-
tar do Estado: a Medalha 
Centenária. A cerimônia 
aconteceu na Escola de 
Educação Física da cor-

No sábado (12), Pinda-
monhangaba comemo-
rou, mais um ano, o Dia 
Nacional da Poesia, com 
ações no centro da ci-

do Cruz e Presidente Du-
tra terá livre somente o 
acesso à direita para o via-
duto. Os veículos que tra-
fegam pela avenida Dom 
Pedro I, vindos do Mer-
catau, só poderão acessar 
o viaduto pela rotatória 
da Dutra. Essas alterações 
acontecem devido ao fe-
chamento de dois acessos 
na rotatória do viaduto, 
próximas à árvore cente-
nária, que será preservada. 
Agentes de trânsito esta-
rão presentes para orien-
tar os motoristas. Painéis 
também informarão a po-
pulação sobre as mudan-
ças. Esta é mais uma eta-

das neste final de semana.
Além das nebulizações, os 
agentes também promo-
vem a remoção de possí-
veis criadouros. Entre as 
ações preventivas são fei-
tas visitas de casa em casa, 
visitas em pontos estraté-
gicos e visitas em imóveis 
especiais, que são os locais 
com grande circulação.

poração, com a presença 
do comandante geral da 
PM coronel Ricardo Gam-
baroni e do Secretário de 
Segurança Pública, Ale-
xandre de Moraes. O título 
foi dado pelo destaque do 
paratleta nas competições 
internacionais de arremes-

dade. A comemoração 
será das 8 horas ao meio-
dia, com a presença de 
artistas na Feira Livre da 
Praça da Liberdade, Mer-

pa das alterações que tem 
como objetivo melhorar 
o escoamento do tráfego 
em Taubaté. As obras es-
tão em fase de execução. 
Ônibus: Com a alteração 
de sentido neste trecho 
da avenida Dom Pedro 
I, a linha 03 – Shopping 
Novo também terá seu 
itinerário alterado na ma-
nhã de segunda-feira. O 
novo trajeto será: aveni-
da Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, avenida dos 
Bandeirantes, túnel do 
Mercatau, avenida Dom 
Pedro I, rua Antônio Cas-
tilho Marcondes e poste-
riormente o trajeto normal.

As ações de combate e a co-
laboração dos moradores é 
muito importante para evi-
tar a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti. Até 
o dia 10 de março a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba havia registrado 127 
casos autóctones e não há 
nenhum importado, con-
siderando o ano de 2016.

so de peso. Essa não foi a 
primeira homenagem que 
André recebeu. Ainda este 
ano já foram quatro, entre 
elas a medalha do Méri-
to Desportivo Militar, no 
Rio de Janeiro, e outras 
duas da PM em São Pau-
lo e São José dos Campos.

cado Municipal e Praça 
Monsenhor Marcondes. 
O tema deste ano será 
“Sensações”, com a par-
ticipação dos artistas da 
Cia Nós Duas de Arte e 
Eventos e Cia O Clã da 
Dança, e organização do 
Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura. A inten-
ção é a de levar um pou-
co de poesia para perto 
do público, valorização 
e estimulando produções 
literárias e incentivan-
do o gosto das pessoas 
por essa forma de arte.

Prefeitura de Taubaté 
promove alteração

viária no Belém

Cidade de Pinda
promove nebulização 

em três bairros

Paratleta André Rocha 
é homenageado com 

Medalha Centenária da 
Polícia Militar

Pinda comemora o
“Dia da Poesia”

Estão abertas as inscri-
ções para o I Simpósio 
dos Conselhos Munici-
pais de Pindamonhanga-
ba. Os interessados devem 
encaminhar um e-mail 
para conselhospinda@
gmail.com informando o 
nome completo, telefo-
ne para contato e área de 

O prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, enviou 
à Câmara Municipal o 
projeto de lei que con-
cede reajuste de 10,43% 
aos vencimentos dos ser-
vidores ativos, inativos e 
pensionistas da Prefeitura. 
“Assim como fizemos ao 
longo dos anos de nosso 
governo, mais uma vez 
conseguimos oferecer o 
reajuste aos servidores, va-
lorizando a categoria, sem-
pre com o objetivo de apri-
morar a situação funcional 
bem como garantir a qua-
lidade do serviço público”, 
destacou Colucci. Pelo 
projeto, o reajuste baseado 

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba iniciou, no dia 14, 
as inscrições para novos 
cursos de qualificação 
profissional. Os interessa-
dos poderão ir à sede do 
FSS, localizado ao lado do 
Palacete 10 de Julho, no 
centro, para efetivar a 
inscrição até o dia 18. As
oportunidades são 
os cursos de casei-
ro, garçom, camarei-

atuação. O evento aconte-
cerá na quarta-feira (16), 
a partir das 18 horas,
no auditório da Facul-
dade Anhanguera.  Este 
evento tem como objeti-
vo fazer com que todos os 
conselhos se conheçam e 
se unam em ações
efetivas no município. 

no IPC-Fipe já será válido 
a partir de 1º de março.
No ano passado, o rea-
juste concedido em 1º 
de maio foi de 8,4%. Em 
2014, os servidores ti-
veram os subsídios re-
ajustados em 10,3%.
Também em 2015, além do 
reajuste salarial, o funcio-
nalismo público comemo-
rou outros benefícios, en-
tre eles, as leis 1.080/2015 
(institui o adicional por 
título de formação profis-
sional); 1.081/2015 (ins-
titui a sexta parte para 
funcionários com 20 anos 
no serviço público muni-
cipal); 1.082/2015 (insti-

ra e cuidador de idosos.
Para matricular-se em 
um dos cursos ofereci-
dos pelo Fundo Social de 
Solidariedade, em parce-
ria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, é ne-
cessário ser maior de 16 
anos de idade e possuir 
no mínimo o Ensino Fun-
damental Incompleto. Ao 
todo, estão disponibili-
zadas 80 vagas, sendo 20 
para cada um dos cursos.

O público poderá fa-
zer perguntas e receber 
várias informações so-
bre os trabalhos de cada 
conselho. Serão rela-
tadas experiências dos 
conselhos de Assistên-
cia Social, dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente e do Idoso.

tui a bonificação por as-
siduidade); e 1.083/2015 
(reclassificação de cargos 
de monitor de alunos, se-
cretário de escola, auxi-
liar administrativo e en-
fermeiro). Em outubro do 
ano passado, a Prefeitura 
também reajustou o cartão 
alimentação, que passou 
de R$ 180 para R$ 230. 
“O sucesso da administra-
ção municipal está direta-
mente ligado ao trabalho 
desenvolvido por nossos 
servidores. Sabemos que 
o servidor bem atendido, 
remunerado, vai trabalhar 
ainda melhor”, disse o 
prefeito Toninho Colucci.

As aulas do curso de ca-
seiro acontecerão na casa 
do Fundo Social no bair-
ro Lessa. Os de garçom e 
cuidador de idosos serão 
no Palacete 10 de Julho, 
já o de camareira acon-
tecerá no SOS do centro. 
As atividades terão iní-
cio no dia 21 de março. 
Mais informações podem 
ser obtidas na sede do 
Fundo Social ou pelo te-
lefone (12) 3643-2223.

Pinda promove I Simpósio
 dos Conselhos Municipais

Prefeitura de Ilhabela envia à 
Câmara projeto que prevê 

reajuste de 10,4% para servidores

Fundo Social de Pinda abre 
novas inscrições para cursos 

de qualificação


