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A GAzetA dos Municípios

TRE aceita recurso e
garante posse de Ortiz Jr. 
na prefeitura de Taubaté

O TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral) julgou na tarde 
desta segunda-feira (21) o 
recurso do prefeito Ortiz 
Junior (PSDB) que pleite-
ava a liberação do registro 
da candidatura do tucano, 
reeleito em 1º turno no úl-
timo dia 2 de outubro. A 
Corte avaliou o pedido e 
aceitou a apelação, a ter-
ceira apresentada pelos 
advogados do prefeito. 

A decisão favorável já era 
esperada pela equipe de 
Ortiz, tendo em vista que 
no dia 25 de outubro, um 
embargo de declaração 
reformou a decisão que 
indeferia a candidatura da 
chapa com base na Lei da 
Ficha Limpa. A decisão do 
TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) permitiu que já 
no último dia 17, Ortiz e 
seu vice e Edson Olivei-

ra (PSD) reassumissem o 
cargo.
O registro de candidatura 
da coligação foi indeferi-
do em setembro após acu-
sações de abuso de poder 
econômico durante a cam-
panha eleitoral de 2012. 
A chapa foi cassada pelo 
Ministério Público e Ortiz 
Junior acusado de ter sido 
beneficiado por recursos 
oriundos de fraudes em 
licitações na compra de 
mochilas. Nesse perío-
do, Bernardo Ortiz, o pai, 
presidia a Fundação para 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE), órgão ligado 
ao governo paulista.
O próximo passo agora 
será a homologação, ainda 
sem data definida, que vai 
proclamar Ortiz Junior e o 
vice Edson Oliveira ven-
cedores da eleição para 
o cargo majoritário em 
Taubaté.

Campos do Jordão
receberá a última etapa

da Mitsubishi Motorsports

Equipe de Ciclismo de Taubaté 
é tricampeã da Copa Rio

A cidade de Campos do 
Jordão será palco da última 
etapa do campeonato da 
Mitsubishi Motorsports, 
que no decorrer de 2016, 
passou por Santa Catarina, 
São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná e Goiânia e fecha-
rá a temporada com nove 
etapas realizadas no Sul e 
Sudeste do País. A prova 
largará no sábado, 26, no 
Centro de Eventos André 
Franco Montoro, e de lá 
partirá para um percurso 
de aproximadamente 180 
quilômetros para as cate-
gorias Graduados e Tu-
rismo, e 120 quilômetros 
para a Turismo Light.
A Serra da Mantiqueira re-
serva uma beleza ímpar e 
bastante variada, pois são 
cerca de 280 quilômetros 
quadrados de montanhas 
e muita natureza. Logo, 
condições naturais para 
um bom rali de regularida-
de não faltarão. Segundo a 
organização do evento, o 

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté venceu pela ter-
ceira vez neste feriado da 
Proclamação das Repú-
blica, a Copa Rio da mo-
dalidade, em Teresópolis 
(RJ). Destaque para Fa-
biele Mota que subiu no 

roteiro passará pelos mu-
nicípios de São Bento do 
Sapucaí, e atravessará as 
divisas do Estado, entran-
do em Minas Gerais por 
Tajubá, Piranguçu e Bra-
zópolis.
Na disputa pelo título do 
campeonato, a dupla Pe-
dro Junio de Oliveira e 
Alessandro Bonsucesso, 
da BH Racing, conta os 
dias para a grande final. 
“Estamos bem perto des-
sa conquista. Somos líde-
res da categoria Turismo 
e precisamos fazer uma 
prova na ponta dos de-
dos e de forma tranquila, 
sem permitir que a pres-
são dessa decisão influen-
cie no nosso rendimento. 
Precisamos defender esse 
primeiro lugar, sem nos 
preocupar com os adver-
sários, então, teremos que 
manter o foco e não come-
ter erros! Será um dia difí-
cil, porém, prazeroso para 
nós”, comentou o piloto 

degrau mais alto do pódio, 
seguido de Márcio Lopes 
Vicente e Luan da Matta. 
Com a segunda colocação, 
Lopes ainda conquistou o 
título da competição em 
2016. Esta foi a última eta-
pa do campeonato. A equi-

Oliveira. Os campeões da 
Turismo serão contempla-
dos com uma viagem para 
Petrópolis, RJ.
A movimentação do certa-
me começou na sexta-fei-
ra, 25, e a partir das 8h do 
sábado, 26, pilotos e nave-
gadores darão início a dis-
puta derradeira. Às 14h, 
está previsto o início da 
confraternização e, poste-
riormente, premiação dos 
melhores participantes. 
Programação - Mitsubishi 
Motorsports 
Campos do Jordão, SP
25 de novembro - Sexta-
feira
17h às 22h - Entrega de 
kits, vistoria, briefing e 
aula de navegação 
Endereço: Centro de 
Eventos André Franco 
Montoro. Rua Eunice So-
lis Alem, s/n - Abernéssia
26 de novembro - Sábado
8h - Início das largadas
14h - Chegada, almoço e 
premiação

pe tem patrocínio de Arroz 
e Feijão Tarumã e apoio da 
Prefeitura de Taubaté, JL 
Indústria de Peças Técni-
cas, Colégio Cotet, Mau-
ro Ribeiro Sports, Spiuk, 
UpStore Taubaté, Portal 
R3 e Bike76.

Fibria é reconhecida pela 13ª vez 
com o Selo de Empresa Cidadã

A Fibria, empresa brasi-
leira de base florestal e lí-
der mundial na produção 
de celulose de eucalipto, 
recebe nesta sexta-feira 
(18), pela 13ª vez, o Selo 
de Empresa Cidadã, em 
sessão solene na Câmara 
Municipal de Jacareí.
A cerimônia contará com a 
presença do gerente-geral 
Industrial da Fibria, Ale-
xandre Lanna, que deve 
receber o prêmio em nome 
da unidade, e da analista 
de Patrimônio Imobiliário 
da Fibria, Ângela Machu-
ca Dias, que em nome de 
todos os profissionais da 
empresa, será homenagea-
da com o título de Traba-
lhador Cidadão 2016.
 “Temos exercido a nos-
sa cidadania empresarial 
buscando apoiar ações 
que contribuam para o de-

senvolvimento social das 
comunidades vizinhas a 
nossas operações. O prê-
mio que a Fibria recebe 
hoje mostra que estamos 
no caminho certo e que 
evoluímos no fomento ao 
desenvolvimento social da 
região e melhoria da quali-
dade de vida das pessoas”, 
disse Alexandre Lanna, 
gerente-geral Industrial da 
Fibria. Para a analista de 
Patrimônio Imobiliário, 
integrar a premiação que 
reconhece empresas que 
privilegiam ações de res-
ponsabilidade social e sus-
tentabilidade é muito gra-
tificante. “É muito bom ser 
parte de uma empresa que 
promove e incentiva que 
os profissionais integrem 
ações que fomentem a mo-
bilização social para o bem 
comum. Sinto-me privile-

giada em representar meus 
colegas que, assim como 
eu, vestiram a camisa e se 
tornaram voluntários em 
prol do benefício da co-
munidade”, disse Ângela. 
Assim como a analista, 
diversos profissionais da 
empresa também se desta-
caram por meio das ações 
sociais, como: Carolina 
Augusta Yansen, Helena 
Alves de Melo, Fabiana 
Helena de Jesus Roberto, 
Amanda Barros de Olivei-
ra dentre outros.
O Selo Empresa Cidadã 
foi criado em 2001, pelo 
Decreto Legislativo 196, 
com o objetivo de difundir 
as práticas de responsabi-
lidade social das empresas 
que atuam em Jacareí, em 
reconhecimento aos in-
vestimentos e ações feitas 
para a comunidade.
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Curiosidades

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmen-
te criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por 
“futhark”, palavra formada há cerca de quatro mil anos. Lá foi adotado por diversas 
culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com a necessidade de 
se adicionar novo significados. O alfabeto original possuía vinte e quatro signos e 
nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os sentidos 
e não possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quanto sua 
existência, pois desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivinha-
dores. No passado, cada signo possuía uma relação direta com determinado deus.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, a maior provedora dos serviços 
de mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de 
garantir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada 
a frase “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula 
sobre o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do 
alfabeto.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. 
Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o 
recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo 
então que purificá-la para que se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente 
fechado também oferece riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem já estar 
contaminados com as bactérias. Além disso, o pote onde ela é deixada precisa ser 
adequado para o armazenamento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, 
por exemplo, logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados 
para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.

Humor

O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avistou uma 
placa que estava escrito: “Forró de gerso”. Aí ele pensou: É aqui mesmo que eu vou 
bater coxa. Por horas esperou o estabelecimento abrir e nada. Então ele resolveu 
perguntar para uma senhora que estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o Gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com colo-
cação de forro de gesso!
***
A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava um jeito de 
começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Cê cridita im Deus?
- Ora si criditu... Craro!
- Intão, si fosse vontdi di Deus, nesse crima seco da peste, Ele quisesse fazê chuvê 
di repenti, chuvia?
- Uai, muié, si é da vontadi di Deus, chuvia na mêma hora.
- Si é vontadi di Deus, o dia pudia virá noiti num minutim?
- Ora, si é vontadi di Deus, pruque não?
- Si é da vontadi di Deus, i sendu nóis branquinhu azedo dessi jeitu, nosso fiu pudia 
nascê pretim, quase azulzim? Pudia?
- Arri égua muié... Si é da vontadi di Deus nosso fiu nascê pretim, nascia... Mais qui 
ocê ia tomá uma surra de virá os zóius e arriá molinha, molinha no chão, ia... Ah si 
ia!

Mensagens

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lem-
branças do meu passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu 
desperdicei. Enquanto tinha você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo 
palavras rudes, grosserias intoleráveis. Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amar-
gurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego. Não lhe abraçava, não a 
beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho e nem sentir 
o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me, 
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce 
rostinho risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um 
triste sonho.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelo outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

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

Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.

Nós adquirimos a força que suportamos.

A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

Pouco se aprende com a vitória e muito mais com a derrota.
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EXPEDIENTE 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.

Escola do Trabalho de 
Taubaté realiza curso de 

Panetones

Mortes no trânsito caem 
11% no Vale do Paraíba

diz governo paulista

A Escola do Trabalho de 
Taubaté realiza na próxi-
ma quinta-feira (24), às 
9h, o sorteio para 45 vagas 
do curso de Panetones. O 
curso é gratuito e aconte-
cerá na unidade Jabotica-

O Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado de 
São Paulo (Infosiga SP), 
divulgou o balanço refe-
rente a outubro sobre as 
mortes decorrentes de aci-
dentes de trânsito no Vale 
do Paraíba. De acordo 
com o indicador, as perdas 
de vida tiveram queda de 
11% em outubro em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
passado.
No estado, de acordo com 
Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito di-
vulgou apurou que houve 

beiras I, que fica na Aveni-
da Monte Castelo, 15.
Para participar do sorteio 
é necessário ter 16 anos, 
apresentar cópia do RG e 
comparecer com 20 minu-
tos de antecedência para 

queda de 6% em relação 
às mortes registradas no 
acumulado de janeiro a 
outubro de 2016. O índice 
se refere ao comparativo 
com o mesmo período do 
ano passado. No total, 293 
vidas foram salvas.
Na comparação de ou-
tubro de 2016 com o 
mesmo mês do ano pas-
sado, foi registrada que-
da de 9% no número  
de mortes de acidentes 
de trânsito. Com rela-
ção aos acidentes com 
vítimas, houve queda de 
22% no acumulado do 

realizar a inscrição.
Serão formadas três tur-
mas com 15 alunos em 
cada uma. As aulas de 
duas turmas acontecerão 
nos dias 25 de novembro, 
2 de dezembro e 9 de de-
zembro,  com horário das 
8h às 12h e das 13h às 17h; 
e de outra, nos dias 6, 7 e 
8 de dezembro, das 18h às 
22h.
O curso de Panetones ofe-
recido pela Escola do Tra-
balho é um incentivo para 
os que pretendem ganhar 
uma renda extra e colabo-
rar com o orçamento fami-
liar, e também para os que 
estão desempregados e 
buscam uma oportunidade 
no mercado de trabalho.

ano em relação ao mesmo 
período de 2015. Foram 
161.334 ocorrências con-
tra 206.142, representando 
44.808 acidentes a menos.
Do total de óbitos de aci-
dentes de trânsito ocorri-
dos em outubro de 2016, 
80% eram pessoas do sexo 
masculino, 15% eram jo-
vens de 18 a 24 anos, 35% 
foram provocados por co-
lisões e 25% por atrope-
lamentos. Os dados deste 
mês apontam que a maior 
parte das vítimas era de 
motociclistas (33%) e pe-
destres (25%).
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2° Batalhão de Engenharia de
Combate comunica aviso de licitação

O 2° Batalhão de Engenharia de Combate (Batalhão Borba Gato) sediado em Pin-
damonhangaba-SP comunica Aviso de Licitação para mais um pregão eletrônico 
com o objetivo de aquisição de material e equipamento.

PAT de Caraguatatuba
divulga vagas

Associação Comercial
divulga lista de empregos 

no Litoral Norte

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guatatuba (PAT) comunica 
que estão disponíveis nes-
ta sexta-feira (18) novas 
vagas de emprego. O inte-
ressado deve apresentar os 
documentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS) no PAT 

A Associação Comercial 
e Industrial de Ubatuba 
(ACIU) comunica nesta 
terça-feira (22) uma nova 
relação de ofertas de traba-
lho no comércio da cidade. 
De acordo com a ACIU, 
os candidatos precisam 
preencher alguns requisi-
tos principais, entre eles, 

ou no Poupatempo.
O candidato deverá preen-
cher requisitos fundamen-
tais como escolaridade e 
experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 

escolaridade e experiência 
na atividade pretendida.
Os interessados devem 
enviar currículo para o en-
dereço eletrônico: http://
www.aciubatuba.com.br/
aciubatuba/default.aspx?-
c=empregos. Também o 
empresário associado da 
entidade poderá cadas-

de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT de Caraguá está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
Confira as vagas: Almo-
xarife, Confeiteiro, Fatu-
rista, Garçom, Gerente de 
restaurante, Governanta 
de hotelaria, Instalador 
de antenas, Mecânico de 
automóvel, Motorista en-
tregador, Nutricionista, 
Padeiro, Pintor de alvena-
ria, Pintor de automóveis 
(reparação), Pizzaiolo, 
Professor de inglês, Re-
cepcionista de hotel, Ser-
ralheiro de ferro, Supervi-
sor comercial e Vendedor 
interno.

trar ofertas de vagas de 
sua  empresa no site www.
aciubatuba.com.br
A ACIU está localizada na 
Rua Dr. Esteves da Silva, 
51- Centro.
Confira vagas: Ajudante 
De Cozinha, Caixa Diur-
no, Técnico de Injeção 
Eletrônica, Recepcionista 
(várias  vagas), Camareira 
(Várias vagas), Cozinhei-
ra , Ajudante de Cozinha 
(várias  vagas), Copeira, 
Estoquista, Ajudante de 
Cozinha, Garçom (várias 
vagas), Barman, Chapeiro, 
Encarregado Administra-
tivo, Corretor, Camareira, 
Balconista, Atendente de 
Acougue, Ajudante Ge-
ral, Auxiliar de Comercio, 
Telemarketing, Barman 
e Cozinheiro (Lanches E 
Porções)

Celular e fones de ouvido 
são principais responsáveis
por atropelamentos na linha 

férrea em Pinda

Dr. Isael vai a Brasília
para tratar dos projetos

do Rebaixamento da
Linha e Aeroclube

Apesar das campanhas de 
conscientização, o núme-
ro de atropelamentos por 
trens no Vale do Paraíba 
tem aumentado nos últi-
mos anos e envolve prin-
cipalmente jovens. O mo-
tivo principal desse tipo de 
ocorrência é a desatenção, 
apesar dos sinais de adver-
tência ao longo da ferrovia 
que corta toda a região, a 
antiga Central do Brasil.
No dia 10 deste mês, um 
adolescente ficou ferido 
ao tentar atravessar a linha 
férrea de bicicleta no bair-
ro Vila Batista, em Cruzei-
ro. De acordo com o irmão 
do jovem, que teve apenas 
ferimentos leves, ele esta-
ria utilizando fones de ou-
vido e, por isso, não teria 
percebido a aproximação 
do trem. 
Ainda neste ano, uma ou-
tra jovem não teve a mes-
ma sorte em Aparecida. 
Ela seguia para o trabalho 
e tentou atravessar a fer-
rovia falando ao celular. 
Infelizmente, envolveu-se 

O prefeito eleito de Pinda-
monhangaba, Dr. Isael Do-
mingues esteve em Brasí-
lia na semana que passou 
onde foi recebido pelo 
ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, 
Maurício Quintella Lessa.  
O encontro teve como 
pauta temas de relevância 
para o município como a 
administração do Aeródro-
mo local e estudos sobre o 
projeto para rebaixamento 
da linha férrea.
Isael esteve acompanha-
do pelo deputado esta-
dual André do Prado, 
líder do Partido da Re-
pública na Assembleia  
Legislativa, que prome-
teu interceder a favor dos 
projetos de benefício para 
a cidade, além do envio 
de recursos por meio de 
emendas parlamentares.
A audiência foi agendada e 
intermediada pelo deputa-
do federal Marcio Alvino e 
contou com a participação 

em um acidente fatal. Do 
dia primeiro de janeiro de 
2016 até o dia 17 deste 
mês, haviam sido regis-
trados cinco acidentes en-
volvendo trens da MRS na 
região do Vale do Paraíba 
paulista. No mesmo perí-
odo do ano passado foram 
registradas oito ocorrên-
cias, o que representa uma 
redução de 37% no núme-
ro de acidentes.
“Apesar do avanço que 
temos registrado na re-
gião do Vale do Paraíba, é 
preciso que as pessoas en-
tendam a importância de 
não utilizar os dispositivos 
móveis de comunicação 
no trânsito e também nas 
travessias da linha férrea. 
Pode até parecer que não, 
mas esses equipamentos 
tiram a atenção da fer-
rovia.”, ressalta Mário 
Vilhena, especialista em 
Relações Institucionais da 
MRS para a região.
Já é de conhecimento geral 
que uma das principais in-
dicações da aproximação 

do secretário de Aviação 
Civil, Dario Rais Lopes, o 
presidente do aeroclube 
da cidade, Osmar de Al-
meida Pacca, e seu diretor 
secretário, Fabiano Dio-
nísio da Costa. Durante o 
encontro, o prefeito eleito 
fez questão de ressaltar sua 
disposição de assumir a 
responsabilidade pelo Ae-
roclube de Pindamonhan-
gaba.
Aeroclube - Segundo o 
prefeito eleito de Pinda-
monhangaba, Dr. Isael 
Domingues, a Agência 
Nacional de Avião Civil 
(Anac) demonstrou inte-
resse em firmar um convê-
nio com a municipalidade 
de transferir a administra-
ção do Aeródromo para a 
cidade, fato que antes não 
se concretizou. “Estamos 
em pleno de acordo que o 
Aeródromo é importante 
para Pindamonhangaba. 
Atualmente, ele funciona 
em uma área municipa-

do trem é a buzina. Mes-
mo assim, ao usar fones 
de ouvido ou estar no ma-
nuseio do smartphone na 
travessia da linha férrea, a 
vítima acaba sendo traída 
pela imprudência. “Siga 
o que indicam as placas 
de sinalização: pare, olhe 
para os dois lados e escute 
com atenção”, alerta Uas-
car Carvalho, gerente ge-
ral de Faixa de Domínio e 
Interferências.
A MRS vai lançar em bre-
ve a campanha “Linha da 
Vida”. O projeto visa con-
gregar empresas, organi-
zações civis e entidades 
públicas para a conscienti-
zação e educação no trân-
sito, especialmente no que 
se refere à segurança fer-
roviária. A concessionária 
terá um site que reunirá 
as principais informações 
sobre causas e sobre como 
evitar acidentes e dispo-
nibilizará material para 
download e multiplicação 
nas comunidades em que 
os trens estão presentes. 

lizada e queremos que o 
local continue em pleno 
funcionamento.”, disse.
Rebaixamento da li-
nha - Enquanto se apro-
xima o dia da posse no 
Paço Municipal, Isa-
el se mostra decidido a  
colocar novamente em 
pauta o retorno do pro-
jeto do túnel ferroviário 
(rebaixamento da linha), 
a fim de eliminar a pas-
sagem de nível no centro 
da cidade. Ele ressaltou a 
necessidade de retomar o 
projeto a fim de garantir 
aos motoristas melhores 
condições de mobilidade.  
“Temos esta questão da 
passagem de nível no cen-
tro da cidade, que causa 
inúmeros transtornos. 
Fiz questão de tocar neste 
ponto a fim de que possa-
mos discutir este assunto 
e trabalhar para conseguir 
este investimento junto ao 
Governo Federal”, finali-
zou.

Aviso de Licitação

UASG: 160477 – 2° Batalhão de Engenharia de Combate
Pregão Eletrônico 14/2016
Objeto: Eventuais Aquisições de Materiais e 
Equipamentos de Processamento de Dados.
Data da Sessão Pública: 1º de Dezembro de 2016
09:00 (Nove Horas  – Horário De Brasília)
Retirada do Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br
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Tremembé terá workshop 
de confecção e

decoração de Panetones

Samu começa a operar 
em Taubaté e região

Pinda terá Semana de 
Mobilização contra o 

Aedes aegypti

Workshop de confecção e 
decoração de Panetones na 
Secretaria de Ação Social.
Dias 28, 29 e 30 de No- A partir de 24 de novem-

bro começam as ativida-
des do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência) em Taubaté e 
mais oito cidades da re-
gião. A cerimônia de início 
do serviço acontece às 10h 
na sede regional do Samu, 
ao lado da base do Corpo 
de Bombeiros no distrito 
do Quiririm.
Além da sede, Taubaté 
também contará com qua-
tro bases de apoio. Cada ci-
dade terá sua própria base 
e unidades de apoio con-
forme o número de habi-
tantes. Integram o Cisamu 
(Consórcio Intermunicipal 
do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) as 
cidades de Taubaté, Cam-
pos do Jordão, Tremembé, 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra e São 
Luiz do Paraitinga.
A frota regional do Ci-
samu é composta por 16 

De 21 a 25 de novembro, 
será realizada a Semana 
Estadual de Mobilização 
contra o Aedes aegypti, 
com diversas atividades 
para promover a importân-
cia do combate ao mosqui-
to que transmite dengue, 
chikungunya e zika vírus. 
Toda a sociedade deve es-
tar envolvida, principal-
mente acabando com os 
criadouros em seus quin-
tais. 
Palestras nas unidades es-
colares
De segunda a quinta-fei-
ra, serão realizadas pales-
tras e teatro nas seguintes 
unidades educacionais 
municipais: EM Odete 
Corrêa Madureira, EM 
Prof° Manoel C. Ribeiro, 
CMEI Lessa, EM Ayrton 
Senna da Silva, EM Prof° 
Orlando Pires, EM Vito 
Ardito, EM Maria Zara M. 

vembro, das 8:30h as 
16:30h, INSCRIÇÕES NO 
DIA 25/11/2016 – SEXTA 
FEIRA- A PARTIR DAS ambulâncias e o consórcio 

aguarda o envio de mais 
três veículos pelo Governo 
Federal.
A operação do Samu fica 
a cargo do Iesp (Instituto 
Esperança), vencedor da 
licitação promovida pelo 
consórcio. Entre os dias 28 
de outubro e 12 de novem-
bro ocorreu o processo 
seletivo para os candida-
tos interessados em tra-
balhar no serviço. Foram 
selecionados profissionais 
para 18 cargos, entre eles 
o de médico, enfermeiro 
e condutor de veículos de 
urgência.
O serviço de resgate e 
transporte de paciente será 
feito por meio de liga-
ções ao telefone 192. Um 
sistema permite o redire-
cionamento das ligações 
para a central instalada 
em Taubaté. Ao receber a 
ligação, um atendente fará 
a triagem inicial e a en-
caminhará para o médico 
regulador. Dependendo da 

Reinold dos Santos, CMEI 
José Ildefonso Machado, 
EM Lauro Vicente de Aze-
redo e CMEI Maria Bene-
dita Cabral.              
Outras ações
Além das atividades nas 
escolas, também aconte-
cerá uma intensificação 
da fiscalização nas resi-
dências e da operação Pe-
ga-Tudo, que passará nos 
bairros Santana, Crispim, 
Andrade e na área do Bos-
que da Princesa. Os pré-
dios públicos receberão 
uma faxina intensificada, 
para a destruição de qual-
quer possível criadouro de 
mosquito. Também acon-
tecerá uma mesa coleto-
ra de denúncias na Praça 
São Benedito, juntamente 
com uma exposição sobre 
a dengue, do dia 21 ao 25 
de novembro, das 9h às 
16h30. Essa mesa também 

8H, COM VAGAS LIMI-
TADAS.
Maiores informações: (12) 
3674-3660 gravidade do caso será en-

viada uma ambulância de 
resgate ou um veículo com 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).
De acordo com o fluxo de 
encaminhamentos defini-
do pelo Cisamu, emergên-
cias de ordem clínica serão 
encaminhadas às unidades 
de Pronto-Socorro dos 
municípios ou de Taubaté. 
Casos mais graves, como 
traumas, por exemplo, se-
guem direto para o Hos-
pital Regional do Vale do 
Paraíba ou Hospital Uni-
versitário.
A população deve cola-
borar e acionar o 192 so-
mente em casos de emer-
gência, observando as 
características da ocorrên-
cia (confira tabela com as  
diferenças entre o servi-
ço 192 e 193). O Cisamu 
também alerta para o ris-
co dos trotes que podem 
congestionar os ramais e 
prejudicar o atendimento à 
população.

acontecerá no sábado (26), 
na Praça Monsenhor Mar-
condes das 9h ao meio-dia.
Denúncia
Essas atividades são re-
alizadas pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, Vigilância Sani-
tária e Epidemiológica, 
Secretaria de Educação e 
Departamento de Serviços 
Municipais. Todas essas 
iniciativas visam prevenir 
casos de dengue, chikun-
gunya e zika vírus e pro-
mover a participação da 
população na luta contra 
o mosquito. Denúncias 
de criadouros e locais que 
precisam de fiscaliza-
ção podem ser feitas pelo 
e-mail: dengue@pinda-
monhangaba.sp.gov.br e 
pelos telefones da Ouvi-
doria: 3644-5651 e 3644-
5652.


