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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura faz manutenção
na zona rural de Taubaté

As equipes da Secretaria 
de Obras de Taubaté mon-
taram uma programação 
de manutenção das estra-
das rurais para reduzir os 
danos nas vias provocados 
pelas chuvas neste início 
de ano. Entre as ações exe-
cutadas estão serviços de 
roçada, reforma de pontes, 
mata-burros e cascalha-
mento, além da contenção 
de erosões. As equipes de 

roçada estão atualmente 
nas ruas Álvaro Marcon-
des de Matos e José Cân-
dido Oliveira. Os bairros 
do Paiol e do Pinhal já 
receberam estes serviços, 
assim como a estrada da 
Pedra Grande. Reparos 
também foram executados 
na estrada do Taboãozinho, 
Chácara Dallas, estrada 
do Laranjal e no acesso à 
Cesp, na estrada Sítio São 

José 2. Obras de drena-
gem na zona rural também 
constam na programação 
da Secretaria de Obras. 
Somente este ano foram 
instaladas cerca de 450 
metros de galerias de águas 
pluviais. Entre as vias be-
neficiadas com este serviço 
estão a estrada Itapecerica 
(Marlene Miranda), estra-
da Amácio Mazzaropi e 
estrada Santa Luzia Rural.

Transparência:
Audiência Pública para 
apresentar despesas e 

fontes de recursos
aplicados na Saúde

Prefeitura de Taubaté 
apoia ações educativas 

em shoppings e
supermercados

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Municí-
pio convida para audi-
ência pública onde será 
apresentado o Balancete 
Financeiro do 3º Quadri-
mestre de 2015 sobre as 
despesas e fontes de re-

Começou nesta semana 
a campanha educacional 
de trânsito sobre o res-
peito às vagas exclusivas 
de idosos e pessoas com 
deficiência, com o apoio 
dos shoppings e estabele-
cimentos comerciais, e em 
parceria com o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoas com Deficiência 
de Taubaté (COMDEF). 
As ações são educativas e 
visam orientar os motoris-
tas da importância de res-
peitar as vagas sinalizadas 
para pessoas com deficiên-
cia e idosos, e ainda escla-
recer sobre a nova redação 
do Código de Trânsito que 
agora permite a fiscali-

cursos aplicados na Saúde, 
bem como sobre a oferta 
e a produção de servi-
ços na rede assistencial 
própria e contratada, que 
acontecerá na Câmara 
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 

zação em áreas privadas 
que estejam devidamente 
sinalizadas. As fiscaliza-
ções começam quinze dias 
após o período educativo 
em cada centro comercial. 
A partir da criação do Es-
tatuto da Pessoa com De-
ficiência (Lei nº 13.146, 
de 06 de julho de 2015), 
o inciso XVII do artigo 
181 do Código de Trânsi-
to Brasileiro foi alterado, 
ou seja, as multas por es-
tacionar em vagas exclusi-
vas passaram de leves para 
graves, com cinco pontos 
na CNH e a penalidade 
no valor de R$ 127,69. 
A pessoa com deficiên-
cia e idosa precisa ter a 

neste município, no dia 
04 de abril de 2016, às 
10h, em cumprimento à 
Lei Complemen-
tar nº 141/2012.
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente.

credencial de estaciona-
mento para garantir seu 
direito de estacionar na 
vaga exclusiva. Ela é 
emitida pela Secretaria 
de Mobilidade Urbana, e 
para fazer a solicitação é 
necessário cópia do do-
cumento de identidade 
com foto, do comprovante 
de endereço e no caso da 
pessoa com deficiência, 
laudo médico recente 
com emissão de no má-
ximo três meses. Mais 
informações podem ser 
obtidas na Secretaria de 
Mobilidade Urbana no te-
lefone 3629-2916. As de-
núncias podem ser feitas 
através do telefone 156.

JORI Caraguá
Nessa segunda (21), o 
Fundo Social do Estado de 
São Paulo e a Secretaria de 
Esportes e Recreação de 
Caraguá p
romoveram um encon-
tro com os representantes 
das cidades e as primeiras 
damas do Estado de 
São Paulo para sanar 
todas as dúvidas dos 

20º Jogos Regionais 
do Idoso (JORI). O encon-
tro foi realizado no audi-
tório do Centro Universi-
tário Módulo, no Centro.
 Os representantes 
puderam falar sobre o 
regulamento e tirar to-
das as dúvidas sobre 
os dias de competi-
ções, para que o con-

gresso técnico, no dia 
18 de abril, seja tran-
quilo e de comum acor-
do com as cidades.
 Os 20º Jogos Regio-
nais do Idoso serão em 
Caraguá, entre os dias 
28 de abril e 1º de maio, 
e terá a participação de 
55 cidades de oito regiões 
do Estado de São Paulo.
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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.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
Processos de casamentos autuados entre 22/03/2016 e 22/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 190, Termo nº 6250
Faço saber que pretendem se casar BENEDITO CARLOS DE MELLO NAGASHIMA e VANESSA CRIS-
TINA GONÇALVES, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 
5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 24 de novembro de 1966, de 
profissão funcionário público estadual, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Seis de 
Agosto, nº 30, Centro, nesta cidade, filho de DANTE NAGASHIMA, falecido em Tremembé/SP na data de 
3 de março de 2016 e de BENEDICTA IRENE DE MELLO NAGASHIMA, falecida em Tremembé/SP na 
data de 31 de agosto de 2015. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 24 de agosto de 1972, de profissão 
do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Lambari, nº 50, Parque das Fontes, nesta 
cidade, filha de JOSÉ CARLOS GONÇALVES, de 63 anos, nascido na data de 16 de março de 1953, resi-
dente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Oswaldo Cruz/SP e de SUELI AMELIA GONÇALVES, 
de 62 anos, nascida na data de 12 de setembro de 1953, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Lins/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. 

Livro D- 23, FLS. nº 190, Termo nº 6251
Faço saber que pretendem se casar MARCELO APARECIDO DOS SANTOS e CIBELE DE PAULA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 5 de novembro de 1981, de profissão torneiro mecânico, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pio XII, nº 57, Parque Nossa Senhora da Guia, nesta 
cidade, filho de LUIZ MIGUEL DOS SANTOS, de 55 anos, nascido na data de 29 de setembro de 1960, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Ferraz de Vasconcellos/SP e de VERA LÚCIA DOS 
SANTOS, de 53 anos, nascida na data de 1 de janeiro de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 5 de agosto de 1988, de profissão do 
lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Lorena, nº 61, Parque Nossa Senhora da Glória, 
nesta cidade, filha de JOSÉ BENEDITO DE PAULA, de 61 anos, nascido na data de 28 de fevereiro de 
1955 e de ANGELA APARECIDA DAMIÃO DE PAULA, de 53 anos, nascida na data de 12 de outubro de 
1962, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais 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.

Prefeitura de Taubaté faz 
mutirão de tapa

buracos aos sábados

Taubateanos vencem no 
Estadual de Basquete

Agentes fazem mutirão contra 
o Aedes aegypti no Sábado de 

Aleluia em Taubaté

Judocas de Taubaté
comemoram resultados 

na Copa São Paulo

A Secretaria de Obras 
montou uma operação 
emergencial de suas equi-
pes de tapa buracos aos 
sábados para reduzir os 
estragos provocados no 
pavimento pelas chuvas 
em Taubaté. As atividades 
tiveram início este mês e 

O time de basquete de 
Taubaté venceu o Santo 
André por 63 a 58 pelo 
Campeonato Paulista Sub 
16 na última sexta-feira, 

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté vão participar 
de um mutirão de com-
bate ao mosquito Aedes 
aegypti neste Sábado de 
Aleluia. O local do muti-
rão será definido na próxi-
ma quinta-feira com base 
na atualização dos casos 
de dengue confirmados 
no município. Deve ser 
priorizada a região com o 
maior número de pessoas 
infectadas. Entre as ações 
programadas estão visitas 
casa a casa e nebulização. 
Ao todo, 22 pessoas vão 
participar desta ação, das 
quais 17 agentes do CAS 
e 5 agentes de saúde de 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) 
do município. Todos estes 

A equipe de judô de 
Taubaté conquistou 
quatro medalhas na 
Copa São Paulo da modali-
dade, disputada neste sába-

devem se estender durante 
abril. Com o fim do tem-
po chuvoso, a expectativa 
é que em cerca de 20 dias 
a demanda pelos serviços 
de tapa buracos no muni-
cípio esteja normalizada. 
Atualmente, seis equipes 
da prefeitura trabalham 

18 de março, fora de casa. 
A equipe Sub 17 também 
venceu os donos da casa 
por 67 a 43. Agora os ga-
rotos do Sub 16 enfren-

profissionais serão remu-
nerados com gratificações 
do governo do Estado. 
Taubaté solicitou adesão 
ao programa do governo 
de São Paulo que prevê o 
pagamento de diárias de 
R$ 120 aos agentes que 
trabalharem nas ações de 
fiscalização e conscienti-
zação aos sábados. Com 
isto, o objetivo é aumen-
tar o efetivo de agentes 
que já desenvolve estas 
ações. Esta semana o ca-
minhão cata treco finaliza 
a passagem pelos bairros 
do Paiol e Imaculada. Nas 
próximas quarta e quinta-
feiras o veículo promove-
rá ações concentradas em 
duas residências na Terra 
Nova e Gurilândia. Os 
imóveis foram vistoriados 

do, 19 de março. Giovan-
na Perrenoud conquistou o 
segundo lugar e 
Camila Castilho, 
Katlyn Samira Alves 

com uma média de 150 
buracos fechados a cada 
dia. A cidade possui cerca 
de 13 milhões de m2 de 
pavimento. A expectativa 
é terminar o ano com 2,5 
milhões de m2 de pavi-
mento recuperados desde 
o início da atual gestão.

tam o Mauá, no próximo 
dia 29, em Taubaté. Já 
o Sub 17 viaja a Santos 
para enfrentar o Interna-
cional no próximo dia 31.

pelos agentes e a remoção 
dos objetos acontecerá 
com a concordância dos 
moradores. A população 
precisa ajudar. Cada um 
deve cuidar de seu imóvel, 
fazendo a vistoria dos jar-
dins, vasos e materiais que 
podem juntar água e fazer 
o descarte de lixo e entu-
lho da maneira correta, 
em locais adequados, nun-
ca em calçadas ou terre-
nos públicos ou privados.
Denúncias sobre cria-
douros em potencial 
devem ser feitas ao 
CAS pelo telefone 3635-
4091. A prefeitura tam-
bém disponibiliza o hot-
site xô mosquito (http://
taubate.sp.gov.br/xomos-
quito/) para o encami-
nhamento de denúncias.

Martiniano e Tifany 
Aparecida Osó-
rio ficaram com as 
terceiras colocações 
em suas categorias.

Taubateana é vice-campeã 
em 1ª etapa do Campeonato

Paulista de Ciclismo

A ciclista, Bianca Rodri-
gues dos Santos, conquis-
tou o 2º lugar na 1ª etapa 
do Campeonato Paulista de 
Resistência 2016. A prova 
foi realizada no último fi-
nal de semana em Guaru-
lhos, na Grande São Paulo.
Na oportunidade, tam-
bém aconteceu a 1ª Volta 
Ciclística Internacional 
de Guarulhos, que reuniu 

12 equipes de diversas 
localidades: São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas 
Gerais: Memorial / San-
tos, Associação Jundiaí 
de Esporte, Fundespor-
te Araraquara, PRO Cy-
cling Team ADF, Osasco, 
Funvic Soul Cycles Car-
refour, ECT – Equipe de 
Ciclismo de Taubaté, As-
sociação Batataense de 

Ciclismo, Radical Sport 
Club, Indaiatuba, UFF de 
Ciclismo e ACE. Nesta 
competição, os taubate-
anos conquistaram o 7° 
lugar com Renato Ruiz, o 
13° com Marcio Ferreira 
Bigai, o 16° com  Mar-
cio Lopes Vicente, o 36° 
com  Fabiele Mota, o 37° 
com  Breno Sidoti, o 38° 
com  Luan da Matta e o 
39° com  Josimar Olivei-
ra. A Equipe de Ciclismo 
de Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura e é patrocinada
por Arroz e Feijão Ta-
rumã, JL Indústria 
de Peças Técnicas, 
Colégio Cotet, Mauro 
Ribeiro Sports e Spiuk.

Taubateano lidera
Campeonato Brasileiro 
de Rally após pódio no 

final de semana

O taubateano Jéremy Du-
bois terminou em segundo 
lugar a 9ª edição do Rally 
da Ilha Comprida, no Lito-
ral Sul de São Paulo, neste 

domingo, 20 de março. O 
piloto marcou importan-
tes pontos na classificação 
no Campeonato Brasileiro 
de Rally Baja, garantin-

do a liderança. A próxi-
ma etapa da competição 
será nos dias 21 e 22 de 
maio, em Botucatu (SP), 
no Rally Cuesta off Road.
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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.

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.


