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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté
inicia troca de ingressos

para semifinal da
Superliga de Vôlei

Feriado em Taubaté 
mantém serviços

básicos

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Taubaté dá inicio nesta 
quarta-feira, dia 23, a troca 
de ingressos para o 1º jogo 
das semifinais da Superli-
ga Nacional de Vôlei, entre 
Funvic/ Taubaté x Brasil 
Kirin/ Campinas. O con-
fronto será no próximo sá-
bado, dia 26, às 11h30, no 
ginásio do Abaeté. A troca 
de ingressos será realizada 
das 8h30 às 18h, na Se-
cretaria de Esportes, e das 

A Prefeitura de Tauba-
té informa que não ha-
verá expediente nos dias 
25 (sexta-feira) e 28 de 
março (segunda-feira), 
respectivamente, feria-
dos de Sexta-feira Santa e 
Dia de São Benedito. A 
coleta de lixo será sus-
pensa apenas na Sex-
ta-feira Santa e volta ao 

10h às 22h, na loja Loucos 
por Esporte, no Via Vale 
Garden Shopping. Ao todo 
serão disponibilizados 
1.000 ingressos para os 
torcedores, 800 na Secre-
taria de Esportes e 200 no 
shopping. Lembrando que 
não haverá troca na hora 
da partida. Para este jogo, 
os torcedores deverão le-
var pelo menos oito unida-
des de fraldas geriátricas 
em troca dos ingressos. 
A arrecadação será doada 

normal no Sábado de Ale-
luia, dia 26. Os serviços 
essenciais à população 
não serão interrompidos:
– Pronto Socorro Muni-
cipal – Adulto – Infantil;
– Unidade de Pronto Aten-
dimento (24h) San Marino;
– Pronto Atendi-
mento (24h) Cecap;
– Serviço de Veri-

para entidades assisten-
ciais que tem como públi-
co alvo a 3ª idade. Serviço:
Troca de ingressos
Horários: das 8h30 às 
18h (Secretaria de Es-
portes)/ das 10 às 22h 
(Loucos por Esporte)
Locais: Secretaria de Es-
portes: Rua Edmundo 
Morewood, s/n, Estiva
Loucos por Esporte: 
Via Vale Garden Sho-
pping: Av. Dom Pedro 
I, 7181 – São Gonçalo.

ficação de Óbito;
– Guarda Municipal;
– Serviço de Cemitério;
– Serviço Fune-
rário Municipal;
– Serviço de Lim-
peza Urbana;
– Centro de Controle de 
Migração (albergue);
– Abrigo Temporá-
rio (Casa Transitória).

Vila São Sebastião
asfaltada

em Monteiro Lobato

Aconteceu na tarde da se-
gunda-feira (21), a obra de 
pavimentação do bairro 
Vila São Sebastião. obra
Vila São Sebas-
tião, rua Vereador Ar-
tur de Oliveira Sene
A prefeitura estava aguar-
dando à semanas a es-
tabilidade do tempo no 

município, para a realiza-
ção da obra. A população 
comemorou o feito. ” É 
uma obra muito importan-
te para nós, moradores do 
local, pois contribui para 
uma melhor qualidade de 
vida. Muitas dificuldades 
passamos aqui pela falta 
de pavimentação adequa-

da, como falta de seguran-
ça para os pedestres e mo-
toristas, e nas situações de 
emergência o atendimento 
leva mais tempo do que o 
normal”, comenta a mora-
dora do bairro, Andrea Sil-
va de 43 anos. A pavimen-
tação do bairro Vila São 
Sebastião já foi finalizada.

Novos uniformes da 
Rede Municipal de

Ensino torna as
escolas mais alegres

e coloridas

As escolas munici-
pais de Tremembé es-
tão mais coloridas neste 
ano de 2016, pois mais 
de 12.000 camisetas de 
mais um novo modelo de 
uniforme foram distri-
buídas para cerca de 5. 
580 alunos. Coloridas, 
alegres e bonitas as ca-
misetas foram elogia-
das pelos alunos e pais:
“Nossa escola está mui-

to mais bonita, eu adorei 
minha camiseta”, contou 
Manuela Vieira Domi-
ciano, 7 anos, da escola 
Ernani Giannico.
Agora, além do modelo 
já existente, o modelo de 
inverno e do Programa 
Mais Educação, os alunos 
ganharam novas camise-
tas. Com um novo visu-
al, nas cores azul, verde, 
vermelho, amarelo, la-

ranja e branca, os unifor-
mes agradaram bastante.
A Secretaria de 
Educação, prof.ª. 
Cristiana Berthoud, escla-
rece que o modelo novo 
não substituirá o unifor-
me que já existe e sim 
que é mais uma opção 
com o intuito de enrique-
cer a identidade visual de 
nossa rede, tornando-a 
mais alegre e colorida.
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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

Os jogos eletrônicos desgastam TV na mesma medida que as novelas, partidas de 
futebol, telejornais, ou seja, qualquer programação que mantenha o monitor ligado. 
Quanto mais tempo ele permanecer funcionando, mais cedo virão os problemas 
técnicos. Imagens estáticas exibidas por muito tempo podem “queimar” a telinha, 
mas isso vale tanto para games como para os canais de TV que exibem suas marcas 
no canto da tela.
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, in-
ventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tenta-
ção do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, a 
excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado por 
heresia por instalar um pára-raios em sua casa.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antár-
tida não há bactéria e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos 
sem uso, não existem também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos 
apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes (iceberg) são formados por água doce. E 
em razão disso os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada 
do mar. A parte visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% 
do seu total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de Sol (não existem noites) e o inverno com seis meses de es-
curidão (não existem dias). A temperatura média no verão é de zero grau centígrado 
e no inverno de menos de 20 graus centígrados, chegando a máxima de 70 graus 
centígrados. As reservas de carvão ali existentes podem suprir todas as necessida-
des do nosso planeta por alguns séculos.

Humor 

Classificados

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracia, sem garantias. Favor 
colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados do Tião K. 
Loteiro.
***
Vendo um piano em ótimos estado de conservação, todas as peças são originais. 
Valor sentimental muito grande, pois foi da minha querida vovó, que o conservou 
por mais de setenta anos, praticando todos os dias. Nunca tocou bem, mas aquilo 
era uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variant, ano 70, cor verde meu metálico, calotas originais, com brilho 
intenso (eu uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (eu queimei todas), 
vidros verdes (engordurados porque eu nunca lavei). Rebaixada (eu tirei os amorte-
cedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizada). Não vendo, nem troco, 
eu só botei anúncio pra vocêis morrê dinveja dieu... uai!
***
Vende-se uma mulher extremamente chata, ano 40, em bom estado de conservação, 
ela amola de manhã à noite, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, do-
mingos e feriados. Não é necessário dar corda e a pilha parece nunca acabar. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer.

Mensagens

Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um pouco 
de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimento atrás de cada 
“eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conversar 
com o faxineiro, porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chi-
que é uma questão de educação e não de dinheiro, porque o jogo da vida é como 
jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mesmo, 
deliberadamente, mas ignorar os efeitos de suas atitudes está chamando para si as 
reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as con-
seqüências de suas ações, é sempre bom pensar antes de agir ou de falar.
***
Confie sempre, não perca a sua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés 
estejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mes-
mo. Crê e trabalhe. Esqueça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo 
se renova na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque 
o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e 
caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite, Hoje 
é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilho-
ando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de 
que amanhã será outro dia.

Pensamentos, provérbios e citações

Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.

No fim é que se contam as glórias.

Ficção não tem interesse, o que vale é a realidade.

Deus obrigado por nunca desistir de mim.

IPTU 2016 & ALVARÁ 2016
em Redenção da Serra

Já se encontra na Prefeitura Municipal de Redenção da Serra
IPTU 2016 & ALVARÁ 2016
Informações:
(12) 3676-1282 ou 3676-1600
tributos@redencaodaserra.sp.gov.br

Aberta Inscrições para vagas 
de estágio CIEE em Natividade

A prefeitura municipal de natividade da serra faz saber a todos os interessados que 
se acham abertas as inscrições para estagiários nas áres de licenciatura, direito e 
administração. Os interessados deverão procurar o ciee – centro de integração em-
presa-escola, na rua dr. Pedro costa, 270, centro, taubaté, para inscrições. Mais 
informações pelo telefone (12)36348080.
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Venha participar da
CONEXÃO RUN ADVENTURE 

em Paraibuna
Se você adora praticar 
corrida e caminhada, é 
amante da saúde e do 
bem estar e ama cui-
dar da boa forma, não 

pode perder essa. Venha 
correr na Conexão Run 
Adventure, em 
Paraibuna, que acontece 
no dia 30 de abril, às 8h00 

com Largada no Estádio 
Amador Celeste. Um visu-
al incrível espera por você. 
Inscrições: www.icco-
nexaoesportes .com.br

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Oficial Dirley José dos Santos 
Processo de casamento autuado em 21/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 189, Termo nº 6249
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS DUARTE COSTA e GABRIELLA DE MOURA AMA-
DOR, 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 em 12 de maio de 1983, de profissão metalurgico, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Seis de Agosto, nº 63, Centro, nesta cidade, filho de 
RODOLFO DUARTE COSTA NETO, de 56 anos, nascido na data de 20 de maio de 1959, residente e do-
miciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de IARA MARIA SILVA COSTA, de 63 anos, nascida 
na data de 11 de novembro de 1952, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 22 de outubro de 1993, de profissão metalurgica, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Cônego Ismael Dias Monteiro, nº 66, Jardim Samar, nesta cidade, 
filha de CARLOS ALBERTO AMADOR, de 44 anos, nascido na data de 7 de abril de 1971, residente e do-
miciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de WILLIANICE ADRIANE CUNHA DE MOURA 
AMADOR, de 46 anos, nascida na data de 26 de janeiro de 1970, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Cruzeiro/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, 21/03/2016. 

Tremembé realiza
DIA D no combate

a Tuberculose

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza nesta quarta-
feira, 23, o Dia D no com-
bate a Tuberculose. Serão 
oferecidos à população, 

exames de baciloscopia 
de escarro para pessoas 
que estiverem com tos-
se há mais de 3 semanas. 
Os munícipes podem 

procurar qualquer uni-
dade de saúde de nosso 
município das 7h às 
14h e realizar os tes-
tes gratuitamente.
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Dando continuidade à lim-
peza e impermeabilização 
do piso, nesta segunda e 
terça-feira, dias 21 e 22 de 
março, o Mercado Muni-
cipal de Taubaté terá uma 
área fechada. O espaço será 
isolado e sinalizado, sendo 
que apenas os boxes des-
ta área estarão fechados.
Para causar menor im-
pacto para compradores e 
permissionários este tra-
balho de revitalização do 
piso será feito por etapas. 
O Mercado foi dividido 
em quadras e a última será 
nos dias 28 e 29 de março.
A revitalização do 
Mercado teve início 
em outubro de 2015. 
Com o investimento de 
R$ 803.339,51, o local vai 
receber as seguintes me-
lhorias: reforma dos ba-
nheiros, fraldários e copa; 
substituição dos vidros 
do lanternim; substituição 
do fechamento lateral do 
lanternim; limpeza e trata-
mento do piso em granito 
flameado; reconstituição 
do piso interno-base dos 
condutores de águas plu-
viais e áreas danificadas; 

O Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico)/ ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) Santa 
Isabel será fechado a partir 
da próxima quinta-feira, 
24 de março, para reforma.
As obras têm por objeti-
vo a melhoria da estru-

Representantes do Gover-
no Municipal estiveram 
presentes na Audiência 
Pública destinada a tra-
tar de assuntos relacio-
nados ao combate ao Ae-
des aegypti em Caraguá.  
O encontro, realizado na 
Câmara Municipal na 
quinta-feira (17/3/2016), 
foi organizado pela 
Comissão de Assun-
tos Relevantes (CAR).

instalação de soleiras nas 
portas de entrada; manu-
tenção do telhado interno, 
inclusive rufos, calhas e 
condutores; substituição 
da cobertura dos boxes ex-
ternos – instalação interna 
a platibanda (paredes e 
painéis); fachada – reparos 
e refazimento da moldura 
da platibanda; substituição 
dos portões de entrada; 
fechamento da platibanda 
sobre os boxes internos; 
adequação dos acessos 
– portas de entrada; refa-
zimento da proteção da 
base dos pilares metáli-
cos; telefonia – entrada e 
distribuição; distribuição 
elétrica – embutimento 
dos condutores aparentes; 
instalação de extintores de 
incêndio; reconstituição 
do piso externo; instalação 
de toldos nos boxes exter-
nos e portas de entrada; 
limpeza e tratamento do 
piso em ladrilho hidráu-
lico  externo e  pintura 
geral interna e externa.
Segue abaixo os boxes 
que estarão fechados:
DIAS 21 e 22/03
1-A: VACA PRETA

tura física da unidade de 
saúde, que também terá 
equipamentos renovados.
Todo atendimento mé-
dico, psicológico de en-
fermagem e vacinação 
será transferido para o 
Pamo/ ESF Vila Marli, 
localizado na rua Ismê-

Foram informadas as 
principais ações de com-
bate ao Aedes e houve 
esclarecimento de dú-
vidas de munícipes. Os 
trabalhos resultarão em 
projetos interativos entre 
os envolvidos no debate.
A audiência contou com 
a presença da direto-
ra técnica do Grupo de 
Vigilância Epidemioló-
gica de Caraguatatuba 

4-A: Depósito/Açougue
3: Depósito/Açougue
5: VACA PRETA
6-A: VACA PRETA
7-A: PASTELA-
RIA NOGUTI
8-A: Câmara Fria
11-A: Câmara Fria
12: Açougue
13-A: Açougue
14: Rotisserie
1-A: Rotisserie
16-A: MARA BORGES
17-A: MARA BORGES
18-A: MARA BORGES
19-A: PRODU-
TOS NATURAIS
20-A: Pastelaria
21-A: Avícola
24-A: PASTE-
LARIA NOGUTI
25-A: Bomboniere
26-A: AVICULA 
REI DO FRANGO
DIAS 28 e 29/03
1-B: Alho/Cebola/Tomate
2-B: Depósito/Açougue
3-B: Peixaria
4: Peixaria
5-B: Peixaria
6-B: Peixaria
7: Peixaria
8-B: Peixaria
9-B: Tabacaria
12-B: Câmara Fria

nia Mattos Ribas,106, a 
partir da terça-feira, 29 
de março. Nesta unidade 
não há entrega de leite.
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento de Atenção Bási-
ca pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.

(GVE 28), da Secreta-
ria de Saúde do Estado, 
Rose Meiri Cestari Toia.  
Pelo Governo Munici-
pal estiveram presentes 
o secretário de Saúde, 
Juan Lambert, a secre-
tária adjunta, Luciana 
Fadel, a secretária ad-
junta de Serviços Públi-
cos, Denise Oliveira e a 
secretária de Comunica-
ção, Ana Carolina Muri.

Reforma no Mercado 
Municipal de Taubaté 

fecha áreas para
limpeza do piso

Pamo/ESF Santa Isabel 
fecha para reforma em 

Taubaté

Audiência pública
de saúde em Caraguá

De acordo com dados 
amplamente divulgados 
pela imprensa nacional, 
Ubatuba foi uma das ci-
dades brasileiras que mais 
gerou empregos em 2015 
e segundo a equipe do 
Balcão de Empregos da 
Prefeitura, a tendência 
segue em alta em 2016.
Para se ter uma idéia, em 
apenas dois meses, o bal-
cão recolocou mais de 
160 candidatos no mer-
cado e segue trabalhando 
na capacitação dos seus 
funcionários para aten-
der e auxiliar os muní-

cipes da melhor forma.
Entre janeiro e fevereiro, 
a equipe atendeu cerca de 
360 pessoas, cadastrou 250 
vagas, encaminhou 285 
usuários e reinseriu exata-
mente 164 trabalhadores. 
Morador da Estu-
fa II, Ademir Vieira 
da Silva foi um deles. 
“Fiquei desempregado por 
um bom tempo e consegui 
voltar ao mercado depois 
de receber ajuda e orienta-
ção do pessoal do Balcão 
de Empregos”, conta Silva.
Chefe de Apoio aos Con-
selhos, Alex Vieira ex-

plica que é preciso, an-
tes de qualquer coisa, 
identificar as caracterís-
ticas e habilidades dos 
candidatos. “Um can-
didato autoconfiante e 
comprometido será 
reinserido no merca-
do com toda certeza.  
É só uma questão de 
tempo”, afira Vieira.
O Balcão de 
Empregos de Ubatu-
ba fica na rua Paraná, 
375, Centro. Mais in-
formações pelos telefo-
nes: (0xx12) 3832 6414 
ou (0xx12) 3834 3516.

Balcão de Empregos de 
Ubatuba recoloca 164

trabalhadores no mercado

As duas bases do 
Samu (Serviço de Aten-
dimento Médico de Ur-
gência) de Caçapava aten-
deram a 155 chamados 
pelo telefone 192 de 1 a 15 

de março. As bases foram 
construídas pelo gover-
no municipal nas vi-
las Antônio Augusto e 
André Martins e o
sistema começou a 

operar em novem-
bro do ano passado. 
O Samu presta 
atendimentos com pro-
fissionais capacita-
dos 24 horas por dia.

Urgências e emergências: 
Samu atende 155 chamados 

na primeira quinzena de 
março em Caçapava

O Município de Caça-
pava deu início aos ser-
viços de recuperação 
das estradas rurais, que 
tiveram seus leitos car-

roçáveis com problemas 
devidos às fortes chu-
vas dos últimos dias. 
As melhorias começaram 
na sexta-feira, 18, e pros-

seguiram no sábado, 19.
Mais de 550 km 
de estradas r
urais são de responsabilida-
de do governo municipal.

Estradas rurais começam
a ser recuperadas  

em Caçapava

Rodovia dos Tamoios terá
interdição temporária em
Paraibuna para detonação

de rochas
Com previsão de duas ho-
ras, a operação será reali-
zada a partir das 15h. Será 
realizada uma operação 
para detonação de rochas 
no km 64 da Rodovia dos 
Tamoios, nesta quarta-fei-
ra (23/03), em Paraibuna 
(SP). A ação está previs-
ta para ocorrer das 15h00 
às 17h00, com interdição 
total das pistas nos dois 
sentidos de tráfego nes-
te período. A detonação 
de rochas é necessária 
para o prosseguimento 
das obras de duplicação 

da pista no trecho de Ser-
ra da Rodovia. Durante 
a execução da operação, 
o tráfego no trecho será 
interditado nos seguin-
tes pontos: Pista sentido 
Litoral – km 60,4 (no 
fim do trecho de pla-
nalto já duplicado).
Pista sentido São José dos 
Campos – km 67 (próximo 
ao acesso para o município 
de Natividade da Serra).
Os motoristas que trafega-
rem pelo local deverão re-
dobrar a atenção e respeitar 
a sinalização. A Conces-

sionária Tamoios solicita 
aos usuários que evitem 
trafegar pelo trecho duran-
te o período de realização 
da operação. As condições 
de tráfego na Rodovia dos 
Tamoios podem ser verifi-
cadas por meio do Twitter: 
https://twitter.com/Ta-
moios099 ou por meio 
do site www.concessio-
na r i a tamoios .com.br.
Concessionaria Tamoios
Assessoria de Co-
m u n i c a ç ã o
(12) 3924-1196 
/ 99747-0542


