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A GAzetA dos Municípios

O bairro Castolira rece-
beu os trabalhos da Força 
Tarefa, desenvolvido pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba com apoio do 
Exército Brasileiro, na 
última semana de janeiro. 
Foram retirados do bair-
ro mais de 50 caminhões 
com materiais inservíveis, 
que estavam deposita-
dos em locais irregulares, 
como por exemplo, na 
área verde e nas proximi-
dades da linha do trem.
A equipe da Prefeitura, em 
parceria com o Exército 
Brasileiro, estará no Casto-

O programa Comum-Uni-
dade em Ação retoma as 
atividades nesta segunda-
feira, 15, em Taubaté. O 
projeto oferece 13 subpro-
gramas: Atividades Cir-
censes, Brincar de Viver, 
Caminhando para Saúde, 
Escola da Bola, Geração 
Esporte, Ginástica Artís-
tica, Ginástica Rítmica, 
Gol do Futuro, Handebol 

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 15, a linha 18, 
Distrito Industrial / Cecap, 
passa a atender a UPA San 
Marino. A alteração vai 
beneficiar a população que 
vai até o centro médico 
e os moradores do resi-

A Escola do Traba-
lho de Taubaté, unida-
de Estiva, começa nes-
ta quinta-feira, 11, as 
inscrições para o curso de 
Montagem e Manutenção 
de Microcomputadores. 
São 32 vagas e o preen-
chimento é por ordem de 
chegada. A carga horá-
ria é de 80 horas e serão 
formadas quatro turmas, 
com oito alunos em cada. 
No dia 22 de feverei-
ro iniciam duas turmas: 
da manhã, das 8h30 às 
11h30; e da tarde, das 
14h30 às 17h30. As au-

lira neste sábado (13) para 
fazer uma nova limpeza, 
isto em menos de 15 dias. 
Os materiais inservíveis 
colocados em lugares ina-
dequados podem acumular 
água e tornar-se criadou-
ros para o mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
das doenças dengue, febre 
chikungunya e zika vírus.
A Prefeitura pede a colabo-
ração dos moradores, pois, 
o mosquito transmite 
doenças muito graves à 
saúde e estas podem le-
var à morte. A conscien-
tização dos moradores é 

Educação, Lutando pela 
Paz, Ritmo Livre, Vida 
Ativa e Viva Vôlei. Em 
2015, o Comum-Unidade 
em Ação encerrou o ano 
com cerca de seis mil pes-
soas regularmente inscri-
tas. Ainda nesta semana, a 
programação com todos os 
horários estará disponível 
no site oficial da Prefeitu-
ra. Novas inscrições tam-

dencial San Marino, pois 
o novo trajeto do ônibus 
será estendido para outras 
as vias, que são: Rua Pro-
fessora Celina Monteiro 
de Castro, Rua Joaquim 
Carlos da Silva, Rua Da-
lisio Alves Ribeiro, Rua 

las acontecem as se-
gundas e quartas-feiras. 
Outras duas tur-
mas têm inicio em 
23 de fevereiro, com au-
las as terças e quintas-fei-
ras. No período da manhã, 
das 8h30 às 11h30; e da 
tarde, 14h30 às 17h30. 
Além de ter 16 anos e en-
sino fundamental comple-
to, o interessado precisar 
ter curso de informática 
ou conhecimento na área. 
Para fazer a matrícula é 
necessário apresentar as 
cópias do RG, CPF e com-
provantes de residência 

de grande importância. 
A Prefeitura está se mo-
bilizando para eliminar 
os possíveis criadores 
e evitar os problemas 
causados pela picada 
do mosquito infectado.
Caso você veja alguém 
fazendo descarte irregu-
lar faça fotos, registre o 
ato e denuncie. Os mo-
radores podem entrar 
em contato com a Pre-
feitura pela Ouvidoria, o 
telefone é 3644-5651 e 
3644-5652, ou ainda pelo 
e-mail ouvidoria@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

bém poderão ser realiza-
das pelo site. O programa 
visa atender a população 
em maior vulnerabilidade 
social, nos próprios bair-
ros. O Comum-unidade 
em Ação ainda tem o pa-
pel de proporcionar ativi-
dade física da infância à 3ª 
idade. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Enseada, Rua Euclides 
Alves Ribeiro e Rua Vici-
nal III. A alteração come-
ça logo no início da ma-
nhã, e além do ponto em 
frente a UPA San Marino, 
mais três pontos serão im-
plantados pelo percurso.

e escolaridade. Durante 
o curso, o aluno apren-
derá a fazer montagem e 
configuração de compu-
tadores, conhecimentos 
importantes para atender 
os clientes na solução de 
problemas com hardware. 
O curso é gratuito e tem cer-
tificação pelo Senai. Servi-
ço: Escola do Trabalho da 
Estiva Curso Montagem e 
Manutenção de Micro-
computadores Rua Ed-
mundo Morewood, 551 
– Estiva Horário para ins-
crição: das 8h às 21h30 
Telefone: 3629 -7008.

Prefeitura de Pinda
realiza nova limpeza

no Castolira

Comum-Unidade em
Ação retoma atividades

nesta semana
em Taubaté

Prefeitura de Taubaté 
altera linha de ônibus 

para atender
UPA San Marino

Escola do Trabalho da Estiva 
oferece vagas para curso de 
Montagem e Manutenção de 

Microcomputadores
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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

Uma pessoa querida vai embora e alguém chora. Um indivíduo corta cebolas e chora. 
Fisiologicamente, as lágrimas derramadas são as mesmas, mas há diferença entre as 
que nascem com um reflexo e as que são frutos da emoção. Lágrimas são gotículas 
produzidas pela glândula lacrimal. As lubrificantes ou basais servem para umedecer, 
nutrir e limpar as córneas. Mas há aquelas exclusivas dos seres humanos, vertidas para 
manifestar sentimentos de alegria ou de tristeza, de vitória ou de derrota. Poderoso 
instrumento de comunicação, o choro deve ter surgido antes da fala, como expressão 
de dor ou idéias abstratas, de pedido de ajuda (medo, solidão, dor física) e as de alegria 
(amor humanitário, solidariedade, sentimento religioso). Sobre isso, vale lembrar o 
comportamento dos bebês, que assim “dialogam” com os próximos.
***
 Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.

Humor

Um belo dia, o caipira está sentado do lado da sua mulher, na varanda contemplando 
a plantação e diz:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu aquela praga na plantação, você estava do meu lado, não tava?
- Estava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, você estava do 
meu lado, não tava?
- Claro que estava, homem!
- Quando a nossa filha fugiu grávida com aquele capataz, você estava do meu lado, 
não estava?
- Estava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você estava do meu lado, não 
estava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que é, homem!
- Você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depen-
de dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém tentar desviá-lo do bom caminho, 
não aceite, siga em uma estrada sólida do bem, pois só assim conseguirás ser alguém e 
ter a alegria interior. Estude o mais que puder, ouça bons conselhos e exemplos de seus 
pais, seja puro e sincero, humilde em teus atos e só assim construirás uma vida digna.
***
Quando as crianças se atrapalham com os deveres da escola é o momento em que os 
pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar para o trabalho. Um 
lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo que seja um cantinho na mesa da cozinha. 
Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre 
ao lado do seu filho, explicando as dúvidas para eles e só assim o dever de casa se 
transformará em uma verdadeira lição de vida.
***
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui... Diz um provérbio japonês que, quando todos 
estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros protestaram:
- Mas olhem para as patas dele!
O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um “mais” para 
diminuir o outro, como se o bem do outro ferisse ou viesse a diminuir o seu. Quando 
a gente está com vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar bem, por que estou que-
rendo dar uma de diferente, de contraditório. Ter alguma vantagem ou é apenas para 
manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.

Pensamento, provérbios e citações

Os remorsos superam a justiça.

Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.

Faz o que for justo, o resto virá por si só.

Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.

Em economia a maioria está sempre enganada.

Bondade em balde sempre será devolvida em barril.

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.

Sou tão misterioso que não me entendo mais.

A bondade é a delicadeza das almas generosas.

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.

Bem pago está quem por satisfeito se dá.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

A amizade é um amor que nunca morre.

Faturamento das micro e
pequenas empresas tem

a maior queda desde 2002
O recuo foi de 14,3% no acumulado de 2015 na comparação com 2014, segundo o Sebrae-SP. 
A receita do universo das MPEs ficou R$ 100 bilhões menor, perda equivalente aos PIBs do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba somados
As micro e pequenas empresas (MPEs) do Estado de São Paulo registraram queda de 14,3% no fa-
turamento real (já descontada a inflação) no acumulado de 2015 na comparação com igual período 
de 2014, de acordo com a pesquisa Indicadores Sebrae-SP. Trata-se do maior porcentual de queda 
no faturamento anual desde 2002.  
Em 2015, a receita total do universo das MPEs paulistas foi de R$ 597,2 bilhões. Em relação ao 
ano anterior, houve uma perda de R$ 100 bilhões. Essa redução de receita equivale à soma do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) anual dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba (dados do PIB 
referentes a 2013, conforme IBGE). 
A desaceleração da economia e a queda no consumo das famílias contribuíram para o resultado 
ruim. A piora no mercado de trabalho, a baixa confiança dos brasileiros e a retração nos investi-
mentos contribuem para explicar a redução vista nas compras feitas pela população, das quais as 
MPEs têm forte dependência. 
“A crise econômica chegou aos pequenos negócios, afetando severamente faturamento, como só 
se viu em 2002. Este fator desencadeia outro bem amargo: o impacto no número de pessoal ocu-
pado e rendimento real dos empregados nessas empresas. É o sinal amarelo para o ciclo vicioso da 
recessão”, afirma o presidente do Sebrae-SP, Paulo Skaf. “Infelizmente, em 2016 as dificuldades 
continuarão e o empreendedor terá de se desdobrar para manter-se no mercado e continuar gerando 
e mantendo empregos”, completa.
Por setores, no período, o faturamento da indústria caiu 10,9%, o do comércio recuou 13,2% e 
o dos serviços ficou 16,9% menor. Foi a primeira vez desde 2009, quando o Brasil enfrentava 
os efeitos da crise financeira mundial, que o setor de serviços terminou um ano com redução no 
faturamento.
 O desempenho também foi fraco em todas as regiões do Estado. Na comparação de 2015 com 
2014, o município de São Paulo registrou uma redução de 18,7% no faturamento; no Grande ABC, 
a queda foi de 16,2%; na Região Metropolitana de São Paulo, a perda ficou em 15,7% e no interior, 
o recuo chegou a 12,9%.  
No acumulado de janeiro a dezembro de 2015, houve aumento de 1,3% no total de pessoal ocu-
pado nas MPEs ante igual período de 2014. Por outro lado, a folha de salários paga por elas caiu 
3,4% e o rendimento real dos empregados ficou 2,6% menor.  
A pesquisa também mostra que, em janeiro, a maioria dos donos de MPEs do Estado, ou 52% do 
total, disse esperar estabilidade no faturamento de seus negócios para os próximos seis meses. Em 
janeiro de 2015, 55% tinham essa percepção. Houve aumento dos que não sabem como ficará a 
receita: de 5% em janeiro de 2015 para 10% em janeiro deste ano.  
Quanto à economia do País, 41% falam em manutenção no nível de atividade nos próximos seis 
meses ante 46% de um ano antes. Outros 33% aguardam piora nesse aspecto, igual porcentagem 
registrada em janeiro de 2015.   
Microempreendedor Individual
Os Microempreendedores Individuais (MEIs) de São Paulo registraram queda de 21,8% no fa-
turamento real de dezembro de 2015 sobre o mesmo mês de 2014. A receita total dos MEIs em 
dezembro foi de R$ 2,7 bilhões, o que representa R$ 763,9 milhões a menos do que no mesmo 
mês de 2014.
Quanto aos setores, os MEIs da indústria viram o faturamento no período cair 29,5%; os do comér-
cio registraram recuo na receita de 20,3% e os de serviços tiveram redução de 19,6% na mesma 
comparação.
Os MEIs se mostraram mais otimistas que os proprietários de MPEs em relação ao futuro. Em 
janeiro deste ano, a maior parte (38%) deles disse esperar aumento para seu faturamento nos pró-
ximos seis meses. Em janeiro de 2015 eram 28%. Já 35% aguardam estabilidade no faturamento, 
ante 40% um ano antes. O porcentual dos que esperam piora passou de 31% em janeiro 2015 para 
22% em janeiro deste ano.
Quanto à economia brasileira, a expectativa dos MEIs muda: eles estão relativamente mais pessi-
mistas do que os donos de MPEs. Em janeiro, a maior parte dos MEIs (34%) disse esperar piora 
para a economia brasileira nos próximos seis meses (eram 33% um ano antes). Outros 33% acre-
ditam em estabilidade (ante 26% em janeiro do ano passado). Diminuiu a parcela dos que esperam 
melhora na economia: de 40% em janeiro de 2015 passaram para 28% em janeiro 2016.
A pesquisa 
A pesquisa Indicadores Sebrae-SP foi realizada com apoio da Fundação Seade. Foram entrevista-
dos 1.700 proprietários de MPEs do Estado de São Paulo e 1.000 MEIs durante o mês de referên-
cia. No levantamento, as MPEs são definidas como empresas de comércio e serviços com até 49 
empregados e empresas da indústria de transformação com até 99 empregados, com faturamento 
bruto anual até R$ 3,6 milhões. Os MEIs são definidos como os empreendedores registrados sob 
esta figura jurídica, conforme atividades permitidas pela Lei 128/2008. Os dados reais apresenta-
dos foram deflacionados pelo INPC-IBGE.

As matrículas estarão 
abertas de 01 de feve-
reiro à 04 de março. 
Idades:a partir de 06 anos 
para Canto coral, a partir 

de 08 anos para instrumen-
tos(violão e percussão)
Documentos necessários:
RG ou certidão de nas-
cimento do aluno

RG do responsável
Comprovante de endereço
Declaração Escolar
Obs: Vagas limitadas!
Idade máxima 18 anos

Natividade da Serra
Projeto Guri esta com

matrículas estão abertas!
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Informações de Serviço: 

Dia 20 e 21 de Fevereiro 
Horário: Apresentações as 15h 
Entrada Gratuita 
Local: Praça da Estação 
Após o espetáculo o público será convidado a participar de uma oficina cultural com 
duração de 50 min 

Ficha Técnica: 
Direção: Kéroly Gritti 
Dramaturgia: Bruna Izar 
Atrizes: Gabriela Mendes e Carla Marco 
Concepção de Luz : Yuri Cumer 
Concepção de Cenário: Evas Carretero 
Contrarregra: Ramon Lima 

Sinopse: 
“Tem Doce” conta a história de dois irmãos que entram numa grande aventura para en-
contrar o mar. 
Por alguns percalços da praia, Nyara e Aiô se desencontram e a menina sai a procura de 
seu irmão com muita coragem 
e persistência, travando longos caminhos e descobrindo o valor do conselho, da amizade 
e da companhia. A história é concluída de forma 
lúdica, resgatando a origem da lenda africana dos irmãos que deu origem ao espetáculo.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 12/02/2016 e 12/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 177, Termo nº 6225
Faço saber que pretendem se casar DENIS MACHADO CORRÊA e FLAVIA NATANE BATISTA FER-
REIRA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 15 de junho de 1989, de profissão lider de produção, 
estado civil solteiro, residente na na Estrada do Aterrado, nº 206, Aterrado, nesta cidade, filho de ADELSO 
CORRÊA, 55 anos, nascido na data de 26 de agosto de 1960 e de ROSANA MACHADO, 49 anos, nascida 
na data de 9 de dezembro de 1966, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 3 de novembro de 1995, de profissão atendente, estado civil sol-
teira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de FLAVIO HENRIQUE FERREIRA, 46 anos, 
nascido na data de 11 de agosto de 1969 e de SILVIA RAQUEL BATISTA FERREIRA, 38 anos, nascida 
na data de 3 de setembro de 1977, 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, 12/02/2016.

Tremembé, 15 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Reflexão de Boa Vontade — Por Paiva Netto — Transformar dor em vitória

Não duvidemos de nossa capacidade, como seres humanos e espirituais, de alcançar o hoje considerado insuperável. Temos muito mais aptidão 
para sobrepujar problemas, por maiores que os julguemos, segundo avalia o médico, psicólogo, filósofo e escritor norte-americano William James 
(1842-1910): “A maioria das pessoas vive física, intelectual ou moralmente num círculo muito restrito do seu potencial. Faz uso de uma parte muito 
pequena da sua possível consciência e dos recursos da sua alma em geral, assim como um homem... que se habitua a usar e a mover somente o seu 
dedo mínimo. Grandes emergências e crises nos mostram como os nossos recursos vitais são muito maiores do que supúnhamos”. 

Se as dificuldades são maiores, superiores serão os nossos talentos para suplantá-las. Se desse modo não fosse, onde estaríamos hoje caso os que nos 
antecederam, pelos séculos, se acovardassem? A pior tragédia é desistir por causa das adversidades do mundo. É falhar, portanto, com aqueles que 
confiam em nós. Os que vieram antes — com o combustível da Fé — sublimaram dor em vitória.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Foi realizado na manhã 
deste domingo (14), a 
grande final da Copa do 
Arroz de Tremembé entre 
Jardim Santana e Roba-
cova. O jogo foi realizado 
no campo da Granja e teve 
início às 10 horas. Em um 
jogo bem disputado, a par-

tida acabou com o resulta-
do de 2 a 1 para a equipe 
do Jardim Santana, que 
mais uma vez, foi cam-
peã invicta da competição.
Os goleiros Jackson Oli-
veira e Tiquinho, ambos 
da equipe do Jardim San-
tana receberam o prê-

mio de goleiro menos 
vazado e o atacante Car-
lão também do Jardim 
Santana foi o artilheiro.
A Prefeitura Municipal de 
Tremembé parabeniza a 
todas as equipes que parti-
ciparam do campeonato e 
também aos organizadores.

Jardim Santana é campeão
invicto da Copa do Arroz
de Futebol de Tremembé

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, entregará aos 
alunos da rede municipal 
de ensino kits escolares 
para uso durante o ano 
letivo.  Serão fornecidos 
41.135 kits, distribuídos 
entre o Ensino Infantil, 
Fundamental, Médio e 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos). O material será 
entregue em todas as uni-
dades a partir do dia 15 de 
fevereiro. Serão realizadas 
solenidades nas seguintes 
unidades para marcar a 
entrega dos kits com pre-
sença dos alunos, pais e 
autoridades. No dia 15, às 
10h, na EMIEF Professor 
Ernesto de Oliveira Filho 
no bairro Parque Aeropor-
to, às 13h, na EMIEF Pa-
dre Silvino Vicente Kunz 
no bairro Areão e às 19h 
na EMEFM Prof. José 
Ezequiel de Souza.  No 
dia 16, a solenidade será 
às 10h, na EMEI Maria 
Luiza da Silva no bairro 
Santa Fé e depois às 13h 

na EMIEF Doutor Ave-
dis Victor Nahas no bair-
ro Quinta dos Eucaliptos. 
Na Educação Infantil os 
kits são compostos por 1 
agenda, 1 caderno de de-
senho, 4 lápis, 2 caixas 
de lápis de cor, 1 caixa 
de giz de cera, 1 caixa de 
canetinha, 2 borrachas, 2 
apontadores, 1 tesoura, 2 
colas, 1 caixa de guache, 1 
caixa de massa de modelar 
e 1 pincel. Já para os anos 
iniciais do Fundamental, 
cada kit contém 4 cader-
nos de brochura, 1 caderno 
de desenho, 4 lápis, 1 cai-
xa de lápis de cor, 1 caixa 
de giz de cera, 1 caixa de 
canetinha, 2 borrachas, 2 
apontadores, 1 tesoura, 1 
cola e 1 régua, e, nos anos 
finais: 2 cadernos univer-
sitários, 1 caderno de de-
senho, 4 lápis, 1 caixa de 
lápis de cor, 2 borrachas, 
2 apontadores,  4 canetas, 
1 tesoura, 1 régua, 1 trans-
feridor e 2 esquadros. Os 
alunos do Ensino Médio 
e do EJA também recebe-

rão 3 cadernos universi-
tários, 1 caderno de dese-
nho, 3 lápis, 2 borrachas, 
2 apontadores, 4 canetas 
e 1 régua. Os kits foram 
adquiridos pelo valor total 
de R$ 867.639,10, atra-
vés do Sistema SIGARP/
FNDE (Sistema de Ge-
renciamento de Adesão 
de Registros de Preços), 
ferramenta que permite às 
prefeituras e aos estados a 
aquisição de equipamen-
tos e materiais por meio 
de uma Ata de Registro de 
Preços previamente reali-
zada pelo FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação). A 
compra dos Kits Escolares 
pela Prefeitura é uma ini-
ciativa que visa colaborar 
com as famílias na aqui-
sição de material escolar, 
reduzindo a necessidade 
dos pais comprarem tudo 
com recursos próprios, de 
modo que cada aluno da 
rede municipal receberá 
um kit, contemplando to-
das as unidades de ensino.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé abre nova 
unidade do Detran.SP 

no padrão Poupatempo

Prefeitura e Cavex
combatem Aedes

aegypti em Taubaté

Secretaria de Educação de 
Taubaté realiza mais de 2.000 

novas matrículas na rede

Exército apoia combate
à dengue

em Pindamonhangaba

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

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

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

Programa de Auxilio Financeiro 
para Ensino Superior

em Santo Antônio do Pinhal


