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A GAzetA dos Municípios

Um novo formato do pro-
grama Informática Educa-
cional vai ser adotado pela 
rede municipal de ensino 
de Caçapava. Trata-se da 
oficina de Edição Digi-
tal que vai acontecer nas 
escolas Doutor Antonio 
Pereira Bueno, Professor 
Aluísio França Barbosa e 
Professora Zélia de Cas-
tro Marques, de segunda 
a sexta-feiras, de 7h30 às 
17h15. Cada escola vai 
oferecer 1.050 vagas, com 
turmas de até 35 crianças 

por horário, sendo um alu-
no por notebook. As aulas 
vão ter duração de 1h10.
Durante as aulas os alunos 
vão trabalhar temas como 
1) Arte Digital: Integran-
do recursos tecnológicos 
ao ensino da Arte, para 
aprimorar as habilidades 
e competências artísticas 
e o letramento digital, 2) 
Desenho Animado: Con-
textualizando a linguagem 
digital e os conhecimentos 
prévios, discutindo susten-
tabilidade e consciência 

ambiental e 3) Programa-
ção Interativa: Mediando a 
criatividade, lógica e reso-
lução de problemas, para 
os alunos aprenderem a re-
presentar informações pro-
gramando de forma lúdica.
As inscrições para a ofi-
cina Edição Digital vão 
até 19 de fevereiro nas 
escolas participantes e 
todos os alunos da rede 
municipal de ensino de 
Caçapava podem se ins-
crever. As aulas come-
çam dia 22 de fevereiro.

Rede municipal adota novas oficinas 
de informática em Caçapava

A Prefeitura de Tremem-
bé comunica a abertura 
do Processo Seletivo de 
Estagiários 01/2016 para 
níveis médio, técnico e 
superior. As inscrições po-
derão ser feitas a partir de 
01º de março até as 16h 
do dia 15 do mesmo mês 
no site do Centro de Inte-
gração Empresa-Escola 
- CIEE: www.ciee.org.br
As vagas oferecidas são 
para as seguintes áreas:
Nível Superior: Adminis-
tração e correlatos (a partir 
do 1º semestre); Arquite-
tura (a partir do 1º semes-
tre); Ciências Contábeis 
(a partir do 3º semestre); 
Direito (a partir do 1º se-
mestre); Educação Física

O grupo de Hip Hop de 
Pindamonhangaba “Ins-
tintos Urbanos Evolu-
tion”, que integra o Pro-
jeto Saindo das Ruas em 
parceria com o Programa 
Nosso Bairro, participou 
da última etapa do Circui-
to Hip Hop Internacional, 
que valeu vaga para a Fi-
nal Brasil. A última etapa 
da competição aconteceu 
no dia 9 de janeiro e a Fi-
nal Brasil no dia 10, am-
bas em São Sebastião-SP.
 A equipe participou em 
duas categorias: Mega-
crew (15 a 40 dançari-
nos) e Crew Adulto (5 a 
8 dançarinos). Na catego-
ria Megacrew, a equipe se 
apresentou com 27 dança-
rinos e conquistou a quinta 
colocação. Já no Adulto, 
oito pessoas subiram ao 
palco e terminaram a Fi-
nal Brasil em quarto lugar.
 Atualmente, o grupo se 
prepara para participar do 
H2BEACH, que aconte-
cerá nos dias 21 e 22 de 

Na última semana, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do DSM, 
realizou a desobstrução 
de galerias no Arareta-
ma e Jardim Princesa. O 
serviço é realizado por 
empresa terceirizada e 
acionado mediante de-
manda. Neste caso, aten-
deu as solicitações dos 

-bacharelado (a partir do 
5º semestre); Enfermagem 
(a partir do 5º semestre); 
Engenharia Civil (a partir 
do 7º semestre); Farmácia 
(a partir do 7º semestre); 
Fisioterapia (a partir do 
5º semestre); Informáti-
ca e afins (a partir do 4º 
semestre); Tecnologia e 
Gestão em RH (a partir do 
1º semestre; Jornalismo 
(a partir do 5º semestre); 
Pedagogia (a partir do 
1º semestre); Psicolo-
gia (a partir do 5º semes-
tre); e Serviço Social (a 
partir do 5º semestre).
Nível Técnico: Téc. em 
Administração (a partir 
do 1º semestre); Tec. em 
Turismo (a partir do 1º 

abril, na cidade de São 
Vicente – SP. Essa com-
petição dará vaga para os 
três primeiros colocados 
de cada categoria, para a 
final do Aliance Dance, 
que acontecerá em agos-
to, em Los Angeles, Cali-
fórnia (Estados Unidos).
Além da preparação com 
base em treinos de mé-
dia de três horas e meia 
por dia, de segunda a sá-
bado, a equipe também 
participa de outras com-
petições, avaliando os 
passos e as técnicas, para 
obter um bom resulta-
do final no H2BEACH.
O grupo está entre os 
‘Top 5’ do Brasil, algo 
inédito para um grupo do 
Vale do Paraíba. A clas-
sificação é baseada pelo 
resultado na Final Brasil 
do Circuito Hip Hop In-
ternacional, que é o maior 
evento de Hip Hop do 
mundo. O campeão brasi-
leiro de cada categoria ga-
nha uma vaga direto para 

moradores desses bairros, 
que identificaram demora 
do escoamento das águas 
das chuvas em suas ruas.
A ação teve apoio da equi-
pe de limpeza de boca de 
lobo da Prefeitura, e foram 
retirados diversos mate-
riais dos encanamentos, 
como garrafas pet, restos 
de entulho e terra, soman-

semestre); Tec. Em Re-
cursos Humanos (a partir 
do 1º semestre); Tec. Em 
Segurança no Trabalho 
(a partir do 1º semestre).
Nível Ensino Médio: 
(a partir do 1º ano/re-
sidente em Tremembé)
* Requisitos necessários:
* Idade mínima de 16 anos;
* Ser brasileiro ou estran-
geiro com visto de per-
manência no país;* Estar 
regularmente matriculado 
no ano letivo de 2016* 
Estar cadastrado no CIEE;
* Residir em Tre-
membé (para estudan-
tes do Ensino Médio);
* Estar cursando o se-
mestre indicado no 
ato da inscrição.

o mundial, que esse ano 
acontecerá em Las Vegas.
Wilnen Wil, um dos pro-
fessores da equipe, agrade-
ceu o apoio da Prefeitura 
com o transporte dos dan-
çarinos. “A Prefeitura vem 
sempre nos apoiando em 
todas as competições com 
diversas coisas e eu acho 
isso muito importante, pois 
assim podemos mostrar 
para nossas crianças que 
temos uma Prefeitura que 
sempre nos apoia!”, disse.
O Projeto Saindo Das 
Ruas existe há 14 anos 
na cidade e sempre tra-
balhou com a dança de 
rua e com a capoeira.
O grupo tem patrocínio 
da Tenaris Confab e os 
seguintes apoiadores: Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, Diretoria Regio-
nal de Ensino, Academia 
Tayoba (onde atualmente 
realizam os treinamentos 
para a próxima compe-
tição) e Silverias Modas 
(que faz os figurinos).

do cinco metros cúbicos 
de material, equivalentes 
a um caminhão caçamba.
Na próxima semana, a 
equipe vai finalizar a re-
gião do Jardim Prince-
sa e seguirá para outros 
bairros, ainda a serem 
definidos pelo Departa-
mento de Serviços Mu-
nicipais da Prefeitura.

Tremembé divulga
Processo Seletivo

de Estagiários 2016

Grupo de Pinda participa de 
Circuito Hip Hop

Internacional

Limpeza de galerias melhora escoamento 
de águas das chuvas em Pinda

Em mais um avan-
ço tecnológico, o CIEE 
oferece uma nova op-
ção de acesso ao site 
www.ciee.org.br para es-
tudantes interessados pro-
curar vagas de estágio e 
aprendizagem. Agora a 
identificação do usuário no 

login pode ser feita tam-
bém por seu número de 
CPF e a senha informada 
no cadastramento inicial.
Vale sempre 
lembrar que o Portal tam-
bém dá acesso aos ser viços 
prestados pelo CIEE aos 
jovens, todos gratuitos.

Um exemplo: além das 
vagas, os estudantes ca-
dastrados podem se matri-
cular em diversos cursos 
gratuitos – presenciais e à 
distância –, que enrique-
cem os currículos, tornan-
do-os mais atraentes aos 
olhos dos recrutadores.

Nova opção de acesso a
serviços do CIEE
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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.

Um conjunto de dispositi-
vos e softwares desenvol-
vidos por pesquisadores 
egressos da Universida-
de Estadual de Campinas 
(Unicamp) dispensa as 
tradicionais chaves e o in-
termédio de recepcionistas 
para permitir acesso de 
convidados a espaços físi-
cos restritos, bastando que 
seja enviado um convite 
por meio de um aplicati-
vo de smartphone e que o 
aparelho seja aproximado 
das portas para abri-las.
Desenvolvida com o apoio 
do Programa FAPESP 
Pesquisa Inovativa em Pe-
quenas Empresas (PIPE), 
no âmbito do projeto 
Airkey: controle de acesso 
social utilizando dispositi-
vos móveis, a tecnologia 
foi batizada comercial-
mente como Magikey e 
faz com que smartphones 
funcionem como “cha-
ves virtuais” para portas, 
portões, catracas e afins.
O anfitrião usuário do 
sistema pode controlar 
o acesso de pessoas ao 
ambiente remotamente, 
permitindo que algumas, 
como funcionários, entrem 
e permaneçam em horários 
específicos ou, no caso 
de visitantes, liberando o 
acesso na chegada e moni-
torando sua permanência.
“A partir da autorização 
feita por meio do aplica-
tivo, é estabelecida uma 
comunicação direta entre 
o visitante e o local de 
acesso, sem intermediá-
rios. É possível controlar 
a porta segundo agenda-
mentos e definir as pesso-
as que estão autorizadas a 
entrar e em quais horários, 
conforme a necessidade 
do anfitrião. É como se a 
porta soubesse exatamen-
te quem está passando por 
ela e, mais importante, 
quem pode passar”, expli-
ca Raul Mariano Cardoso, 
cofundador da Advance 
Soluções em Informática 
Ltda., responsável pelo de-
senvolvimento do produto.
Compatível com os sis-
temas Apple iOS e An-
droid, o Magikey pos-
sibilita o controle, por 
exemplo, de portas de 
escritórios, fazendo com 

que o usuário saiba em 
tempo real quando e por 
quem elas foram abertas. 
Por meio do aplicativo, 
são criadas e distribuídas 
chaves de acesso para vi-
sitantes e empregados.
O sistema tem três com-
ponentes principais: os 
smartphones em que são 
instalados o Magikey, os 
dispositivos nas portas e 
um software na nuvem 
que contém um banco de 
dados. Os dispositivos 
embarcados se conectam a 
esse aplicativo centraliza-
do na nuvem e a interface 
dos usuários com o siste-
ma é realizada por meio de 
dispositivos inteligentes.
A comunicação do smar-
tphone com os dispositi-
vos que abrem e fecham as 
portas é feita por near field 
communication (NFC), 
tecnologia que permite a 
troca de informações sem 
fio e de forma segura entre 
dispositivos compatíveis 
que estejam próximos um 
do outro. Dessa forma, 
logo que os dispositivos 
se aproximam, a comu-
nicação é estabelecida 
automaticamente, sem a 
necessidade de configura-
ções adicionais. Também é 
possível estabelecer a co-
municação por bluetooth.
Por meio de notificações 
de push, enviadas do apli-
cativo para o celular, o an-
fitrião pode ainda se comu-
nicar diretamente com o 
visitante, solicitando, por 
exemplo, que aguarde ou 
se dirija a outro ambiente.
Internet das coisas
De acordo com Cardo-
so, a capacidade de criar 
e gerenciar chaves virtu-
ais é essencial para novas 
tecnologias de acesso que 
têm como base a chamada 
“Internet das coisas”, con-
ceito utilizado para desig-
nar a tendência de objetos 
inteligentes se comunica-
rem para executar tarefas 
específicas, de eletrodo-
mésticos a equipamentos 
de uso comum espalhados 
pela cidade. Estima-se que 
50 bilhões de dispositi-
vos estarão conectados à 
Internet até 2020. “Essa 
tecnologia permite levar 
a inteligência a esses ob-

jetos para que eles se co-
muniquem e gerem dados 
que seus usuários possam 
utilizar para automatizar 
processos e aumentar a 
inteligência dos sistemas. 
Essa inovação chega ago-
ra ao modo como abrimos 
as portas e acessamos es-
paços físicos. A tecnologia 
mais utilizada para contro-
lar esse acesso tem mais 
de 4 mil anos de idade”, 
conta, referindo-se às cha-
ves e fechaduras conven-
cionais, utilizadas desde a 
civilização egípcia antiga.
Mesmo a versão “moder-
na” das chaves, patente-
ada em 1841, tem mais 
de 150 anos no mercado. 
Desde então surgiram ou-
tras tecnologias de acesso, 
como o controle remoto 
de portões, em 1970, que 
usa radiofrequência, e os 
códigos de barra. Para o 
pesquisador, as chaves vir-
tuais são o próximo passo.
“O Magikey unifica to-
das as formas de acesso 
no smartphone, compar-
tilhando as chaves vir-
tuais num aplicativo so-
cial. O objetivo é fazer 
com que a experiência de 
acesso seja o mais sim-
ples e natural possível.”
Caso não tenha o aplica-
tivo instalado, o usuário 
convidado recebe uma 
mensagem solicitando que 
se cadastre, dispensando o 
papel do recepcionista. O 
anfitrião tem todas as in-
formações em uma página 
na internet, em tempo real 
e a qualquer momento.
O protótipo do Magikey 
foi instalado em quatro 
empresas de Campinas e 
os desenvolvedores pre-
tendem lançar o produto 
comercialmente em ju-
lho. Uma nova versão em 
desenvolvimento deverá 
contar com novos recur-
sos para monitoramento.
Um artigo com os resul-
tados da pesquisa que 
deu origem ao produto foi 
publicado na Internatio-
nalJournal of Computer 
Science and Network Se-
curity e pode ser acessado 
em paper.ijcsns.org/07_
book/201508/20150802.
pdf. Mais informações 
em www.magikey.com.br.

Tecnologia sem fio substitui 
chaves por smartphones para 

abrir portas
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Relação de Vagas – Balcão de Empregos
de Taubaté

AÇOUGUEIRO – URGENTE –
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – NOÇÃO DE 
MULTIMIDIA –  P.C.D.
CONFEITEIRA
DENTISTA
DIVULGADOR
ELETRICISTA – P.C.D
ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA PREDIAL
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉ-
TRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
JARDINEIRO
LAVADOR DE AUTOS – COM C.N.H. UR-
GENTE –
LÍDER DE LIMPEZA
MECÂNICO DE AUTOS
PADEIRO
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS

O Balcão de Empregos está 
com vagas para a constru-
ção civil. Com objetivo 
de dar oportunidade para 
mulheres formadas nes-
te ramo, uma empresa 
de construção civil e ma-
nutenção, está buscando 
candidatas que tenham 
curso de pedreiro, elétri-
ca residencial e predial ou 

Em média, foram 4 mi-
lhões de atendimentos por 
mês realizados nas unida-
des da Capital, Grande São 
Paulo, Litoral e Interior
Desde a abertura da pri-
meira unidade do Poupa-
tempo, na Praça da Sé, em 
1997, na gestão do então 
governador Mario Covas, 
o programa já prestou 
474,3 milhões de atendi-
mentos, mais que o dobro 
da população brasileira 
(204 milhões de habitan-
tes, segundo o IBGE). 
A expectativa é que em 
meados de julho de 2016 

Seis instituições pos-
suem local para venda e 
exposição de artesanato
As entidades sociais de Ca-
raguá agora contam com 
um novo espaço, cedido 
pelo Governo Municipal 
de Caraguá, para divulga-
ção dos produtos confec-
cionados pelos artesãos. 
O projeto “Vida Digna” 
propõe a exposição e a 
venda dos trabalhos dos 
usuários, cuja renda é re-
vertida para manutenção e 

qualquer outro curso neste 
s e g u i m e n t o .
As interessadas devem se 
dirigir ao Balcão de Em-
pregos. Para se candidatar 
é preciso já ter cadastro ou 
se cadastrar apresentando 
cópia de RG, 
CPF, carteira de tra-
balho e comprovante 
de residência. É importante 

o Poupatempo deverá 
atingir a marca de meio 
bilhão de atendimentos 
prestados aos paulistas.
A média diária de atendi-
mentos no ano ficou em 
176,7 mil, 9,9% superior 
ao total de 160,8 mil no 
ano anterior. Apesar da 
grande demanda, o progra-
ma mantém o padrão de 
atendimento, com índices 
de aprovação próximos a 
100%. Em 2015 o Poupa-
tempo foi considerado “o 
melhor serviço público de 
São Paulo” pelo instituto 
de pesquisas Datafolha.

contrapartidas da entidade.
Ao total, são seis bo-
xes localizados no Ter-
minal Rodoviário, no 
bairro Jardim Jaqueira. 
Os voluntários estão no 
local de segunda a sá-
bado, das 9h às 17h.
Entre os produtos há tra-
balhos artesanais de cro-
chê, bordado, artesanato 
em fibra de bananeira, 
artesanato em feltro, apli-
quê, pintura e decoupage 
em material MDF, bol-

manter o cadastro atualiza-
do a cada 6 meses. O Bal-
cão de Empregos funciona 
das 8h às 17h e fica dentro 
do Emprega Taubaté, no 
piso superior do Terminal 
Rodoviário Urba-
no (Rodoviária Velha), 
à praça 
Dr. Barbosa de Oli-
veira, s/nº - Centro.

O Estado de São Paulo con-
ta com 69 postos Poupa-
tempo em todas as regiões 
administrativas. O serviço 
mais procurado em 2015 
foi a emissão de primeira 
e segunda via da Carteira 
de Identidade, com 4,6 mi-
lhões de atendimentos. Em 
seguida aparecem os li-
cenciamentos de veículos, 
com 3,2 milhões de aten-
dimentos, Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), 
com 3 milhões de aten-
dimentos, e emissão de 
Carteira de Trabalho, com 
855,4 mil atendimentos.

sas, tapetes, colchas de 
retalho, trabalhos manu-
ais e produtos em taboa.
As entidades partici-
pantes são Associação 
de Combate ao Cân-
cer de Caraguatatuba 
(ACCC), Associação de 
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Caraguata-
tuba (APAE), Casa Beija 
Flor, Instituto Pró+Vida, 
Comunidade Terapêu-
tica Luz do Caminho 
e Lar São Francisco.

Balcão de Empregos oferece 
vagas para mulheres na

construção civil em Taubaté

Poupatempo fecha 2015 com 
10,8% de crecimento

Prefeitura Municipal de
São Bento do Sapucaí

Prefeitura de Caraguá destina 
espaço para entidades sociais

PROJETISTA – COM EXP. EM PROMOB
SERVENTE DE PEDREIRO
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ TÉCNICO 
AGRÍCOLA – URGENTE

Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO 
-RG 
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

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

A Prefeitura de Ilhabela 
investirá cerca de R$ 12 
milhões na obra de sanea-
mento básico que benefi-
ciará com rede de esgoto, 
estações elevatórias e es-
tação de tratamento de es-
goto os bairros Portinho, 
Feiticeira e Praia do Julião, 
na região sul. A ordem de 
serviço para a primeira par-
te da obra – a instalação da 
rede coletora – foi expedi-
da nesta semana e prevê um 
investimento de aproxima-
damente R$ 6 milhões. A 
segunda etapa será a cons-
trução das estações elevató-
rias e estação de tratamento.
Conforme explicou o pre-
feito Toninho Colucci, os 
recursos investidos são 
oriundos dos repasses de 
royalties. “Desde 2009 
quando iniciamos o go-
verno sempre colocamos o 
saneamento como uma de 
nossas prioridades, afinal, 
representa investir em saú-
de. Pegamos uma cidade 
com índice de 4% de coleta 
e tratamento de esgoto e va-
mos chegar a 80% até o fim 
de 2016”, destacou Colucci. 
A Prefeitura fará este novo 
investimento, agora na re-
gião sul, e a Sabesp assu-
me posteriormente o traba-
lho de coleta e tratamento.

Saneamento na Ilha!
De 2009 a 2015 foram in-
vestidos cerca de R$ 100 
milhões em obras de sa-
neamento (água e esgoto) 
no município de Ilhabela 
nesta parceria Prefeitrua e 
Sabesp. Hoje, a cidade tem 
61% de cobertura por rede 
coletora de esgoto e atin-
girá 80% ao final de 2016.
Tanto a Prefeitura quanto a 
Sabesp ressaltam a impor-
tância dos moradores que 
já tiveram a rede instalada 
em seu bairro solicitarem 
a ligação. A Sabesp tem 
o programa “Se Liga na 
Rede” e a Prefeitura, por 
meio do setor de Vigilân-
cia Sanitária, também tem 
visitado imóveis para no-
tificar sobre a necessidade 
de ligação dos imóveis.
As obras de saneamento bá-
sico tem beneficiado vários 
bairros de Ilhabela. Só nos 
bairros Água Branca, Co-
caia, Reino, Costa Bela e 
Green Park, as obras bene-
ficiarão cerca 3,2 mil pesso-
as. São quase 13 quilôme-
tros entre redes coletoras e 
linhas de recalque, além de 
duas estações elevatórias 
que garantirão mais saúde, 
qualidade de vida e pre-
servação do meio ambien-
te. O investimento nesta 

obra foi de R$ 10 milhões.
A Prefeitura trabalha atu-
almente no saneamento do 
Núcleo Santa Terezinha, 
no Alto da Barra Velha, 
onde o investimento che-
ga a R$ 1,8 para instalação 
de rede coletora e elevató-
rias. A Sabesp fará toda a 
instalação eletromecânica.
Também em andamento a 
obra de construção de rede e 
elevatórias no bairro Arma-
ção, norte da Ilha, com in-
vestimento de R$ 700 mil. 
Em 2012, a região norte foi 
beneficiada com a entrega 
do sistema de coleta e tra-
tamento de esgoto da Praia 
do Pinto/Ponta Azeda, no 
norte da ilha, numa obra 
que teve a parceria da ini-
ciativa privada. Além disso, 
a cidade recebeu sistema 
de esgotamento sanitário 
Saco da Capela/Centro, que 
reverte o esgoto coletado 
no Saco da Capela para a 
Estação de Pré-Condicio-
namento do Itaquanduba, 
e possibilitou assim, a de-
sativação da antiga estação 
localizada na Vila. A EPC, 
que está ligada ao novo 
emissário submarino, rece-
be ainda todo o esgoto co-
letado nos bairros Perequê, 
Morro da Cruz, Itaquandu-
ba, Itaguaçu e Barra Velha.

Prefeitura de Ilhabela investirá 
R$ 12 milhões em saneamento 

no Sul da Ilha e índice deve
chegar a 80% até final de 2016

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 011/2016  Objeto: Prestação 
de Serviços de Confecção, Impressão e Recebimento de Carnês de Impostos e Tarifas Municipais – Inicio da 
Sessão: 02/03/2016 às 09:30hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na 
integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 009/2016  Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviço de transporte de alunos – Inicio da Sessão: 02/03/2016 às 14:00hs – Local: 
P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.
br.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 007/2016 (Reg. Preços) Obje-
to: Contratação de empresa para fornecimento de Gás GLP – Inicio da Sessão: 03/03/2016 às 09:30hs – Local: 
P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.
br.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 008/2016 - Objeto: Aquisição 
de Motor Parcial Mult Jet Ducato – Inicio da Sessão: 03/03/2016 às 14:00hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswal-
do Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 010/2016 Objeto: Registro de 
Preços para Aquisição de Veículo Automotor Zero Quilometro para Setor de Gabinete da Prefeitura Municipal 
– Inicio da Sessão: 04/03/2016 às 09:30hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP 
– Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

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 das 14h do dia 19 
de fevereiro, o espaço “Ga-
linha Pintadinha” estará 
no Shopping Pátio Pinda, 
próximo à loja Riachuelo. 
O parquinho será deco-
rado com os personagens 
do desenho animado e, a 
partir de sábado, dia 20, 
terá a participação da ga-
linha mais famosa da tele-
visão – que estará no local 
a cada 30 minutos para 
interagir e tirar fo-
tos com a criançada.
Com 14 metros de altura 
e capacidade para 24 pes-
soas, a maior roda-gigante 
indoor do Brasil será um 
dos principais brinquedos 
do parque. O ingresso para 
participar da atração cus-

tará R$ 10,00. As crianças 
também poderão aprovei-
tar, gratuitamente, outras 
atividades como piscina de 
bolinhas, espaço para pin-
tura e ovinhos giratórios.
“O desenvolvimento de 
projetos que oferecem 
atrações inovadoras e ati-
vidades variadas para as 
crianças está sempre no 
nosso radar”, comenta a 
Analista de Marketing 
do Shopping Pátio Pinda, 
Amanda Moreira. “Por 
isso, trazer para a nossa 
cidade uma estrutura de 
sucesso como o parqui-
nho ‘Galinha Pintadinha’ 
é muito gratificante.”
Galinha Pintadinha
Idealizado em 2006 pelos 

produtores Juliano Prado e 
Marcos Luporini, o dese-
nho animado, que come-
çou de forma despreten-
siosa, tornou-se sucesso 
absoluto entre as crianças. 
“Galinha Pintadinha” re-
viveu cantigas infantis 
como “A barata”, “Atirei o 
pau no gato” e “Escravos 
de Jó” e conquistou, em 
2015, a 89º posição mun-
dial na relação das 150 
marcas licenciadas que 
mais faturam no mundo. 
Com investimentos foca-
dos no desenvolvimento 
de produtos como jogos, 
DVDs, livros, bichos de 
pelúcias e aplicativos 
para celular, a marca ga-
nhou ainda mais força.

Vila “Galinha Pintadinha”  
chega ao Shopping Pátio Pinda

A iniciativa visa essen-
cialmente a segurança 
viária e a redução dos 
impactos que o excesso 
de peso traz à rodovia.
Desde janeiro, a Rodovia 
dos Tamoios conta com 
uma balança móvel para 
verificação e fiscalização 
de peso dos caminhões. O 
equipamento está instala-

do no km 23,5, altura do 
município de Jambeiro, 
na pista sentido Litoral e é 
operado pela Concessioná-
ria dos Tamoios. Um agen-
te do DER – Departamen-
to de Estradas e Rodagens 
do Estado de São Paulo 
acompanha a operação.
A pesagem teve início no 
dia 12 de janeiro, com 

funcionamento em caráter 
educativo. A partir do dia 
28 de janeiro, a operação 
passou a ser realizada de 
maneira efetiva, com a 
emissão de autos de Infra-
ção para os casos de des-
conformidade com os limi-
tes de peso estabelecidos 
pelos fabricantes dos veí-
culos de carga e de acordo 
com a legislação vigente.
Segundo Wigando Sch-
neider, gerente de ope-
rações da Concessioná-
ria Tamoios, a iniciativa 
vai além da importância 
do cumprimento da lei...
...“Nós da Concessioná-
ria Tamoios prezamos por 
oferecer segurança aos 
usuários. O tráfego de ca-
minhões com excesso de 
peso, além de deteriorar o 
pavimento, pode compro-
meter os sistemas de sus-
pensão e freio destes veí-
culos, podendo ocasionar 
graves acidentes. Trata-se 
de uma questão de cidada-
nia: as normas e leis exis-
tem para regular as ativi-
dades e proteger o cidadão, 
portanto, sempre devem 
ser cumpridas”, ressalta.
Fonte: Conces-
sionária Tamoios

Rodovia dos Tamoios agora conta
com balança móvel para verificação

e fiscalização de peso dos
caminhões em Jambeiro

Alguns cursos ainda ofe-
recem vagas para 2016
A Universidade de Tauba-
té prorrogou, até o dia 22, 
o prazo das matrículas 
e das rematrículas para 
2016. Os interessados em 
começar um curso de gra-
duação podem verificar no 
site da Instituição quais 
ainda oferecem vagas.
Os alunos podem ingres-
sar de diferentes maneiras, 

entre elas com o Vestibu-
lar da UNITAU, com a 
nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) 
ou por transferência de 
outra Instituição. Os apro-
vados são chamados a efe-
tuar a matrícula e iniciam 
as aulas imediatamente.
Mais informações po-
dem ser obtidas no site 
da UNITAU ou na Co-
ordenadoria de Controle 

Acadêmico (CCA), loca-
lizada na Avenida Nove 
de Julho, 245, Centro. Os 
telefones são: (12) 3625-
4153 ou (12) 3625-4155.
R e m a t r í c u l a
Aqueles que já são alu-
nos têm até o dia 22 para 
realizar a rematrícula, 
garantindo a vaga para 
este ano. O processo é 
realizado on-line ou nas 
secretarias dos cursos.

Unitau: Matrículas e rematrículas 
terminam no dia 22


