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A GAzetA dos Municípios

Desde a queda dos postes 
movidos a energia solar 
em março de 2014, a Pre-
feitura de Tremembé vem 
trabalhando para solucio-
nar o mais rápido possível 
esse grande problema, tan-
to que logo após a queda, 
o município fez um acordo 
com a empresa responsável 
dando o prazo de 60 dias 
para recolocar os postes de 
mesma característica. O 
prazo NÃO foi cumprido 
pela empresa e a Prefeitu-
ra acionou a justiça e, em 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comunica que o 
pagamento do IPTU - Im-
posto Predial Territorial 
Urbano - será realizado a 
partir do dia 15 de mar-
ço. Serão postados pelos 
Correios 61.910 carnês. 
Os contribuintes poderão 
fazer o pagamento em 
cota única, cota dupla ou 
parcelar em até 10 vezes.
Com o pagamento em 
cota única o desconto é 
de 10%, cota dupla será 

julho de 2015, a ação foi 
procedente em favor do 
município e transitou em 
julgado a demanda caben-
do a empresa devolver ao 
município todo valor debi-
tado com juros e correção 
monetária. A empresa re-
correu da ação e atualmen-
te a causa está em juízo.
Para solucionar o proble-
ma, a Prefeitura instalará 
com recursos próprios, 
38 novos postes de ilumi-
nação pública na Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves 

5% e parcelado em até 10 
vezes o contribuinte terá 
desconto de 2%, até o ven-
cimento.  O Departamento 
de Arrecadação destaca 
que todas as formas de 
pagamentos terão como 
data de início 15 de março.
A expectativa do municí-
pio é arrecadar aproxima-
damente R$ 20 milhões no 
ano. O percentual de rea-
juste para este ano foi de 
10,49%, seguindo o IPC – 
FIPE - entre dezembro de 

(Trecho Residencial El-
dorado a Jardim Santana) 
no padrão já instalado em 
maio de 2014 (Trecho Re-
sidencial Eldorado a Ponte 
Tremembé/Taubaté) a fim 
de levar aos usuários mais 
segurança e comodidade.
Lembramos que o custo 
dessa benfeitoria é somen-
te 10% do valor gasto com 
os postes de energia solar. 
Serão aproximadamen-
te 1.100m de iluminação 
com vapor de sódio com 
um custo de R$ 75 mil.

2014 e novembro de 2015.
O contribuinte que rece-
ber o IPTU e tiver dúvidas 
ou quiser contestar o va-
lor terá o prazo de 30 dias 
para solicitar a revisão.
As famílias que não 
possuem condições 
de fazer o pagamento 
do IPTU tiveram o prazo 
para solicitar a isenção 
em 2015. A isenção do 
IPTU para o ano de 2017 
deve ser feita até o dia 
31 de outubro de 2016.

Início da colocação dos 
postes de iluminação 

pública na Avenida Luiz 
Gonzaga Das Neves

em Tremembé

Pagamento do IPTU
inicia em março

em Pindamonhangaba

Inscrições podem ser fei-
tas até 26/02. O Time do 
Emprego, programa co-
ordenado pela Secretaria 
de Estado do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), tem inscrições 
abertas para a formação 
de uma turma no muni-
cípio de Caçapava. São 
30 vagas disponibiliza-
das para maiores de 16 
anos que estão à procura 
de novas oportunidades 
no mercado de trabalho. 
As inscrições podem ser 
feitas de 15 a 26 de feve-
reiro. Os interessados de-
vem comparecer ao Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) de Caça-
pava, que fica na Ladeira 
São José, 90 – Centro, das 
8h30 às 17h . É necessário 
apresentar CPF, RG, car-

O programa Emprega São 
Paulo / Mais Emprego dis-
ponibiliza nesta semana 
67 vagas para o setor de 
vendas na região 
do Vale do Paraíba. 
As vagas es-
tão disponíveis em 
7 municípios, sendo eles: 
Guaratinguetá, Campos 

teira de trabalho e número 
do Programa de Integração 
Social (PIS) – caso possua.
O início do curso está pre-
visto para 7 de março, e 
será realizado de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 17h. 
O curso será ministrado na 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Agricultura, 
localizada na rua Marechal 
Eduardo Sócrates, 254 – 
Vila São João - Caçapava. 
Desde sua implantação, 
em 2001, mais de 52 mil 
pessoas passaram pelo 
programa em todo o Esta-
do. “O diferencial do Time 
do Emprego é a ajuda mú-
tua existente entre os parti-
cipantes, a troca de experi-
ência e a procura conjunta 
por uma oportunidade” 
destaca o secretário de Es-
tado do Emprego, Zé Luiz.

do Jordão, Caraguatatuba, 
Ilhabela, Jacareí, Taubaté 
e São José dos Campos. 
Mais da meta-
de das oportunidades 
(37) aceitam pes-
soas com deficiên-
cia, 52 vagas exigem 
a p e n a s 
o ensino médio completo. 

Como funciona 
Durante 12 encontros os 
facilitadores (profissio-
nais responsáveis pela 
abordagem dos conteú-
dos) apresentam técni-
cas de direcionamento 
ao mercado de trabalho, 
aperfeiçoamento de ha-
bilidades, produção de 
currículos, dicas de com-
portamento em entrevis-
tas, entre outros assuntos.
Serviço – Inscrições 
para o Time de Em-
prego em Caçapava 
Inscrições: de 15 
a 26 de fevereiro 
Local: Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor (PAT) de Caçapa-
va  - Ladeira São José,
90 – Centro.
I n f o r m a ç õ e s :  
(12) 3653-1201 

Destaque para  as 35 opor-
tunidades em São José do 
Rio Preto.
Para concorrer às oportu-
nidades, o interessado deve 
comparecer a um dos 
PATs da região, de se-
gunda à sexta-feira, mu-
nido de RG, CPF, PIS 
e carteira profissional.

Caçapava recebe inscrições 
para o Time do Emprego 

Vale do Paraíba tem 67 vagas 
para profissionais de vendas
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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.

Em março, os professores 
e estudantes de Educação 
Física de Caraguá terão 
a oportunidade de aper-
feiçoar os conhecimentos 
sobre atletismo, natação e 
futebol com o Movimen-
to Olimpíadas Especiais 
Brasil (Special Olympics 
Brasil). A apresentação da 
iniciativa será no dia 11 de 
março, das 18h30 às 21h, 
no auditório da Fundacc. 
Já a capacitação ocor-
re no dia 12, das 8h30 às 
13h30, no Ciase Sumaré.
O Movimento Olimpía-
das Especiais é uma or-
ganização mundial sem 
fins lucrativos dedicado a 
melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com de-
ficiência intelectual, por 
meio do treinamento e 
competição esportiva du-
rante todo o ano. O objeti-
vo é treinar os interessados 
para atuarem como volun-
tários nas competições. As 

inscrições podem ser re-
alizadas via e-mail (ivan-
santos@specialolympics.
org.br).  A capacitação 
é organizada pela Olim-
píadas Especiais Brasil, 
Lions Clubs International 
e conta com o apoio do 
Governo Municipal, por 
meio das secretarias de 
Esportes e dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso.     Serviço – O 
Auditório da Fundacc fica 
na Rua Santa Cruz, 396 – 
Centro. O Ciase Sumaré 
está localizado na Av. Si-
queira Campos, 705 – Su-
maré. Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3885-2200.
 História  - Atualmen-
te, a Olimpíadas Espe-
ciais (Special Olympics) 
é o único programa mun-
dial de treinamento e 
competições esportivas 
para crianças e adultos 
com deficiência intelec-

tual. A SO está em 180 
países, com aproximada-
mente 3,5 milhões de atle-
tas e 800 mil treinadores 
e voluntários. Depois do 
movimento da Cruz Ver-
melha, a Olimpíadas Es-
peciais (Special Olympics) 
é a organização que mais 
tem voluntários no mundo.
No Brasil - No Brasil, o mo-
vimento nasceu em 1990 
no Distrito Federal com o 
nome de “Special Olympics 
Brasil” e atingiu 12 esta-
dos brasileiros. Em 2003, 
a “Olimpíadas Especiais 
Brasil” começou a trilhar 
um caminho para se tornar, 
em 2008, a Fundação Spe-
cial Olympics Brasil. Hoje, 
a Fundação Special Olym-
pics Brasil (SOB) possui 
53 mil atletas cadastrados, 
14 mil em treinamento e 
cinco mil competindo, 10 
mil voluntários, três mil 
famílias, dois mil treina-
dores e 10 modalidades.

Movimento Olimpíadas
Especiais Brasil capacita
professores e alunos de

Educação Física
em Caraguatatuba

O Governo Municipal 
iniciou a pavimenta-
ção com a utilização de 
calçamento poliédrico 

(bloquetes) o acesso ao 
Bairro do Gramado nesta 
segunda-feira 15/02/2016, 
a pavimentação visa 

melhorar o acesso dos 
moradores ao bairro 
e melhorar a qualida-
de de vida dos mesmos.

Prefeitura de Redenção  
da inicio a asfalto no 
acesso ao Bairro do 

Gramado
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A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba realizará no 
dia 24 de fevereiro (quar-
ta-feira), a partir das 19h, 
no Auditório Maristela de 
Oliveira, a 3ª audiência 
pública, em atendimento 
ao parecer jurídico da Se-
cretaria de Assuntos Ju-
rídicos da Prefeitura Mu-
nicipal de Caraguatatuba 
sobre o projeto de lei que 

visa a implantação do Sis-
tema Municipal de Cultura 
e, respectivamente, o Con-
selho Municipal de Cultu-
ra, o Fundo Municipal de 
Cultura e o Plano Muni-
cipal de Cultura de Cara-
guatatuba. Devido à cons-
tatação de que há vício de 
inconstitucionalidade no 
artigo 40 do projeto, ao 
não se atentar ao sistema 
paritário de criação de con-

selhos, recomendando que 
os conselhos tenham com-
posição plural e paritária 
entre o Estado e a socieda-
de civil organizada, a au-
diência, que será aberta ao 
público, revisará o artigo e 
seus incisos. O Auditório 
Maristela de Oliveira está 
localizado na Rua Santa 
Cruz, nº 396, no Centro 
de Caraguá. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661.

Fundacc realiza Audiência Pública 
para revisão de artigo do Projeto de 

Lei para Implantação do
Sistema Municipal de Cultura

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 16/02/2016 e 16/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 179, Termo nº 6228
Faço saber que pretendem se casar MARCO ANTONIO MENDONÇA e MÁRCIA VALÉRIA DA SILVA 
DIONISIO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 13 de junho de 1975, de profissão auxiliar admi-
nistrativo, estado civil solteiro, residente na na Rua Ernesto Narezi, nº 4, Padre Eterno, nesta Cidade, filho 
de JOSÉ ORLEANS MENDONÇA, falecido em Tremembé/SP na data de 7 de junho de 1994 e de MARIA 
CELESTE MENDONÇA, 59 anos, nascida na data de 15 de janeiro de 1957, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 15 de dezembro de 
1970, de profissão agt. segurança penitenciária, estado civil solteira, residente na na Rua Souza Ribeiro, nº 
219, Centro, nesta cidade, filha de OTAVIO ANTONIO DA SILVA DIONISIO, 72 anos, nascido na data 
de 13 de junho de 1943, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de LUIZA 
VIEIRA DA SILVA DIONISIO, falecida em Tremembé/SP na data de 19 de novembro de 1999. 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, 16/02/2016.

Tremembé, 17 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Audiência Pública
Fechamento dos Loteamentos Villa da Matta  

e Morada do Visconde em Tremembé
A Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé convida toda população para audi-

ência pública que será realizada no dia 11 de março de 2016, com início às 10h, no Salão Nobre da Câmara Municipal.  
Na referida Audiência Pública será colocado em debate o fechamento do  

Loteamento Residencial Villa da Matta e do Loteamento Morada do Visconde.  
Contamos com sua ilustre presença.

Programa de estágio é 
feito em parceria com 
CIEE; provas serão reali-
zadas em Caraguatatuba
Estão abertas a partir des-
ta terça-feira, 16 de feve-
reiro, as inscrições para o 
processo seletivo de esta-
giários junto aos diversos 
órgãos da Prefeitura de 
Ubatuba para o exercício 
de 2016. Elas devem ser 
feitas pelo site do Centro 
de Integração Empresa
-Escola (CIEE) -   www.
ciee.org.br  - entidade res-
ponsável pela execução 
do programa de estágio.
Neste ano, as vagas são 
para os cursos superiores 
de Administração, Ar-
quitetura e Urbanismo, 
Ciência da Computação, 
Ciências Contábeis, Co-
municação Social – Jorna-
lismo, Direito, Educação 
Física, Engenharia Civil, 
Gestão de Recursos Hu-
manos, Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas, Tecnologia 
em Processos Gerenciais e 

Evento de lançamento 
acontece na próxima quin-
ta-feira, 18 de fevereiro; 
contribuições online po-
dem ser enviadas desde já
A Secretaria Municipal de 
Tecnologia da Informação 
de Ubatuba, em colabo-
ração com uma comissão 
independente composta 
por membros da socie-
dade civil, instituições e 
projetos locais ligados aos 
campos da ciência, tecno-
logia e inovação, anuncia 
e convida para o processo 
de elaboração participati-
va do Sistema Municipal 
de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (SIMCITI).
O SIMCITI tem por obje-
tivo tornar-se um instru-
mento institucional parti-
cipativo para a construção 
de políticas públicas para 
ciência, tecnologia e ino-
vação na cidade de Uba-
tuba, de maneira colabora-
tiva, aberta e sustentável. 
Parte do princípio de que  
a produção coletiva e a 
ampla circulação de co-
nhecimentos são centrais 
no desenvolvimento da 
cidade, promovendo  o  
diálogo entre as áreas da 
educação, pesquisa cien-
tífica, sustentabilidade, 
empreendedorismo, criati-
vidade e saberes tradicio-
nais, entre outras. Trata-
se da primeira iniciativa 
desse tipo, no Brasil, que 
se baseia em princípios de 
conhecimento aberto. O 
SIMCITI contará com fer-
ramentas de gestão como 
o Conselho Municipal de 
CTI, programas próprios 

Enfermagem. Há também 
vagas para os cursos téc-
nicos de Administração, 
Contabilidade e Turismo.
Os alunos devem estar re-
gularmente matriculados 
e frequentando os cursos 
em estabelecimentos de 
ensino públicos ou pri-
vados. Os estágios são 
de 6 horas de duração. 
O valor da bolsa-auxílio 
para o nível técnico é de 
R$ 671,38 e para o nível 
superior de R$ 839,22.
A seleção inclui uma pro-
va que será realizada men-
salmente no período fixo 
do dia 01 a 20 de cada 
mês, no horário das 9h00 
às 16h00, na unidade do 
CIEE em Caraguatatu-
ba. A pontuação máxima 
é de 10 pontos e a nota 
mínima é de 3 pontos.
São requisitos para ins-
crição e contratação:
•Idade mínima de 16 anos
•Ser brasileiro, nato ou 
naturalizado, ou gozar 
das prerrogativas pre-
vistas no artigo 12, da 

de informação e de ca-
pacitação, entre outros.
A comissão de elaboração 
da proposta do SIMCITI 
foi articulada inicialmen-
te por nomes como Pedro 
Seno, Secretário de TI de 
Ubatuba; Álvaro Gonçal-
ves, coordenador do curso 
técnico de informática da 
Etec – Centro Paula Souza 
de Ubatuba; Milena Fran-
ceschinelli, do movimen-
to Ocupe os Conselhos 
Municipais/Solucionática 
Consultoria; e ainda Fe-
lipe Fonseca e Henrique 
Parra, da Plataforma Ci-
ência Aberta Ubatuba. 
Posteriormente, outras 
lideranças locais foram 
agregando-se à comissão.
Para garantir desde o prin-
cípio um processo aberto e 
transparente, a Secretaria 
de TI colocou o texto do 
Projeto de Lei em con-
sulta pública pela inter-
net. Será a inauguração da 
plataforma exclusiva para 
esta finalidade, um marco 
inovador para a participa-
ção social no município. 
Todos os interessados po-
dem contribuir para a ela-
boração da Lei Municipal 
de criação do SIMCITI. 
O sistema de consulta 
baseia-se em software li-
vre, também utilizado 
em processos participa-
tivos online em outras 
localidades do Brasil.
A consulta, disponível 
em http://minutas.ubatu-
ba.sp.gov.br/simciti, está 
aberta a contribuições no 
período entre dia 15 de 
fevereiro e 16 de março 

Constituição Federal e 
demais disposições de 
lei, no caso de estrangeiro
•Estar em dia com as obri-
gações militares, quan-
do do sexo masculino
•Estar em gozo dos 
direitos políticos
•Estar regularmente matri-
culado no ano letivo de 2016
•Estar cadastrado no CIEE, 
através do site www.ciee.
org.br No caso de já pos-
suir cadastro antigo, os da-
dos deverão ser atualizados
•Não ter realizado está-
gio por período igual ou 
superior a 02 (dois) anos 
em órgãos da Prefeitura, 
consecutivos ou não, sal-
vo estudantes portadores 
de deficiência que pode-
rão ultrapassar o prazo
O edital completo do pro-
cesso seletivo de esta-
giários pode ser lido no 
link http://http://www.
ubatuba.sp.gov.br/con-
cursos-publicos-e-pro-
cessos-seletivos/edital-
do-processo-seletivo-de
-estagiarios-no-012016/

de 2016. Qualquer pessoa 
pode sugerir alterações 
no texto inicial, bastando 
apenas fazer um prévio 
cadastro na própria página 
da consulta. No dia 18 de 
fevereiro, será realizado 
um evento de lançamen-
to e demonstração de uso 
do sistema online. O lan-
çamento acontece na Etec 
– Centro Paula Souza de 
Ubatuba (Av. Castro Al-
ves, 392), a partir das 19h.
Após o término do pe-
ríodo de consulta, as in-
formações serão conso-
lidadas e será feita uma 
audiência para discussão 
do projeto, apresentação 
das considerações feitas 
pela população e conso-
lidação do texto que será 
enviado pela Prefeitura 
à Câmara de Vereadores.
Cronograma do processo 
de construção do SIMCITI:
15/02/2016: disponi-
bilização da consul-
ta pública via internet
18/02/2015: evento de 
lançamento na Etec 
– Centro Paula Sou-
za de Ubatuba (19h)
19/02/2015: programa na 
Gaivota FM sobre a con-
sulta do SIMCITI (14h)
16/03/2016: encerramen-
to da consulta via internet
23/03/2016: publicação 
do PL compilado com 
comentários e modifica-
ções surgidas na consulta
2 9 / 0 3 / 2 0 1 6 : 
audiência pública para 
ratificação das altera-
ções e consolidação da 
versão final do Proje-
to de Lei do SIMCITI

Prefeitura de Ubatuba abre 
processo seletivo para

estagiários

Prefeitura de Ubatuba lança 
consulta pública para 

construção do Sistema 
Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Homologação e Adjudicação Processo nº01/2016 Pregão Presencial nº01/2016 Objeto: Contra-
tação de Empresa para Realização do Carnaval 2016 -  Tendo em vista o resultado exarado pelo 
Pregoreiro e sua Equipe, nos autos do processo licitatório citado, torna público a Homologação 
do certame e Adjudicação de seu objeto à empresa Renato Garcia Dias Eventos ME, pelo valor 
total de R$93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), em 25/01/2016. Ricardo Evange-
lista Lobato – Prefeito Municipal.
Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra /Pregão Presencial nº01/2016 /Processo 
nº01/2016 /Objeto: Contratação de Empresa para Realização do Carnaval 2016 / Vigência: 30 
(trinta) dias / Contratada: Renato Garcia Dias eventos ME/ CNPJ 07.836.019/0001-11 / Valor 
R$93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais),/ Redenção da Serra, em 02/02/2016. Ri-
cardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

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

Tel: (12) 3676-1600
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O Município de Caçapava 
vem a público informar 
que está rigorosamente em 
dia com o repasse mensal 
de cerca de R$ 560 mil à 
empresa Ecopag Adminis-
tradora de Cartões Ltda, 
contratada por processo 
licitatório para prestação 
de serviços de gerencia-
mento, implementação e 
administração do benefí-
cio vale-refeição ou vale
-alimentação dos servido-
res públicos municipais. 
O valor mensal do cartão é 
de R$ 280 para servidores 
efetivos. Antes, a cesta bá-
sica tinha custo de R$ 96 e 
era fornecida por uma em-
presa de São Paulo. Com a 
substituição da cesta pelo 
vale-alimentação ou vale
-refeição, o valor do bene-

fício aumentou em mais de 
190%, além de aquecer a 
economia local, com a in-
jeção de R$ 560 mil no co-
mércio caçapavense. Entre 
as obrigações previstas no 
contrato do governo mu-
nicipal com a Ecopag Ad-
ministradora de Cartões 
Ltda está a manutenção 
de uma rede de aceitação 
do vale-alimentação ou 
vale-refeição constituída 
por mercados, supermer-
cados, padarias, restau-
rantes e lanchonetes, entre 
outros estabelecimentos 
comerciais de Caçapava. 
É importante ressaltar que 
o credenciamento das em-
presas é de responsabili-
dade exclusiva da Ecopag 
Administradora de Car-
tões. O governo municipal 

não tem qualquer relação 
com os contratos e nem 
acesso a eles. Contudo, 
depois de receber diver-
sas queixas de servidores 
municipais sobre descre-
denciamento de vários 
estabelecimentos, a admi-
nistração está tomando as 
providências necessárias 
para que o problema seja 
resolvido no menor prazo 
possível. Caso a Ecopag 
Administradora de Car-
tões não solucione o im-
passe, além das penalida-
des contratuais previstas, 
a administração vai abrir 
um novo processo licitató-
rio para contração de outra 
empresa para administrar 
o benefício. Coordenado-
ria de comunicação social 
do Município de Caçapava

Caçapava: Nota oficial
sobre o vale-refeição e

vale-alimentação
da Ecopag

O Linares do Chile desis-
tiu de participar do Cam-
peonato Sul-Americano 
de Vôlei, que acontecerá 
em Taubaté entre os dias 
17 e 21 de fevereiro. O 
time não deu justificati-
va para a desistência. É 
a primeira vez que o tor-
neio é sediado no Brasil.
Com a saída dos chilenos, 
a competição terá um gru-
po com quatro equipes e 
outro com três. Os dois 
primeiros colocados se-

Mutirão Odontológico 
de Monteiro Lobato, em 
convênio com a Unitau 
atende mais de 100 pes-
soas em um único dia.
Nesta sexta-feira (12), fo-
ram realizados mais de 
100 atendimentos odonto-
lógicos em parceria com a 
Unitau, pelos Dr. Vicente 
Prisco, Dra. Cláudia Pin-

guem para as semifinais. 
O campeão garante vaga 
no Mundial de Clubes da 
modalidade. Os times che-
gam a Taubaté na noite 
desta segunda-feira, 15.
O Grupo A é formado 
por UPCN (ARG), Boli-
var (ARG) e Club Peer-
less (PER). Já o Grupo B 
é composto por Taubaté 
(BRA), Sada Cruzeiro 
(BRA), Bohemios (URU), 
San Martin (BOL).
No ano passado a com-

to, Dra. Sandra Habitan-
te, Dra. Afonso Assis e 
Dr. Rubens Guimarães.
Os profissionais realiza-
ram o processo de triagem 
de pacientes para endo-
dontia, cirurgia e prótese 
total, que serão encami-
nhados à sede da universi-
dade, em Taubaté, para dar 
sequência ao tratamento 

petição aconteceu em 
San Juan, na Argentina, 
e teve como vencedor a 
UPCN. A equipe argenti-
na venceu o Sada Cruzei-
ro na decisão. O Tauba-
té ficou em quarto lugar.
Os veículos de comunica-
ção que quiserem acom-
panhar as partidas deverão 
fazer o credenciamento 30 
minutos antes das parti-
das, em uma tenda mon-
tada em frente ao ginásio, 
que irá receber os jogos.

com apoio da Secretaria de 
Saúde de Monteiro Lobato.
Além do convênio com a 
UNITAU, todos os meses 
são disponibilizadas 300 
vagas de consultas com 
os dentistas do município.
M a i o r e s 
informações com a 
Secretaria de Saú-
de de Monteiro Lobato

Time chileno desiste do 
Sul-Americano de Vôlei 
em Taubaté e tabela é 

definida

Mutirão Odontológico
atende mais de 100 

pessoas em um só dia
em Monteiro Lobato

A trupe campineira Da-
mião e Cia de Teatro 
apresenta na quinta-fei-
ra, 18, a partir das 17h, a 
comédia “As Presepadas 
de Damião - de como fez 
fortuna, venceu o Diabo 
e enganou a morte com 
as graças de Jesus Cris-
to” na praça da Bandeira, 
região central de Caçapa-
va. A entrada é gratuita.
A peça narra a história de 
Damião, um homem po-
bre e amigo da vadiagem 

que recebe o direito de 
fazer três pedidos após 
hospedar Jesus Cristo e 
São Pedro em sua casa. O 
espetáculo foi premiado 
em festivais do estado de 
São Paulo e Santa Catari-
na. Elementos de cultura 
popular brasileira (Folia 
de Reis, o Maracatu, o 
coco e o Cavalo-mari-
nho) estão incluídos na 
peça. (Sua trama inclui 
também elementos de 
manifestações da cultura 

popular brasileira como.
S e r v i ç o
Teatro: “As Presepadas 
de Damião – de como fez 
fortuna, venceu o Diabo 
e enganou a morte com 
as graças de Jesus Cristo”
Local: Praça da Bandeira, 
região central de Caçapava
Data:18 de fevereiro
Horário: 17h
Entrada: gratuita
Classificação: 12 anos 
(em caso de chuva, o 
evento será cancelado) 

Praça da Bandeira terá
apresentação teatral

na quinta-feira em Caçapava


