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A GAzetA dos Municípios

Centro Municipal de 
Educação Infantil  

recebe elogios  
em Pinda

Prefeitura entrega
novas viaturas para

a Atividade Delegada 
em Taubaté

Três taubateanos  
sobem ao pódio no  

Estadual de Atletismo 
neste final de semana

Novas vagas no PAT
de Caraguá

 Na última terça-
feira, o bairro do Lessa 
recebeu, oficialmente, um 
CMEI – Centro Munici-
pal de Educação Infantil, 
com festa. Atualmente, o 
local atende cerca de 130 
crianças, em um espaço 
adequado, que passou por 
reforma e ampliação.
 A cerimônia de entrega 
oficial do prédio contou 
com a presença de auto-
ridades municipais e pais 
dos alunos. As crianças da 
turma Infantil 2, com ida-
des entre 3 e 4 anos, canta-
ram e dançaram a música 
“Linda rosa juvenil”, en-
cantando a todos. Foi rea-
lizado, ainda, o desenlace 
simbólico da fita inaugural 
do CMEI.
 Confiança Todos 
estavam muito felizes no 
evento. Para Ilda Marciano 

 A Prefeitura de 
Taubaté, com o intuito 
de reforçar a segurança 
ofertada pelo Estado, irá 
entregar na próxima terça-
feira, dia 24, às 10h, no 5º 
BPMI, 42 novas viaturas à 
Polícia Militar. Os veícu-
los, da marca Pálio Atrac-
tive, serão destinados ao 
uso da Atividade Delega-
da, permitindo o aumento 
do policiamento ostensivo 
nos bairros do município.
 Os veículos foram 
alugados em um investi-
mento de R$ 107.100,00/

 Três atletas de 
Taubaté subiram ao pódio 
do Campeonato Estadual 
de Atletismo Sub 20, nes-
te final de semana, em São 
Bernardo do Campo.
 Milena Cristina 
foi 1º lugar no lançamen-
to do disco, Kaynã Mal-

 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
 Auxiliar de con-
tabilidade, Auxiliar de 
enfermagem, Confei-
teiro, Cozinheiro geral, 
Eletricista, Eletricista de 
autos, Professor em Ele-

de Almeida, moradora do 
Jardim Rezende e mãe do 
Gabriel, de 3 anos, o cen-
tro foi a melhor coisa que 
aconteceu para ela atual-
mente. “Com meu marido 
e eu desempregados, para 
mim esse CMEI foi uma 
boa, a melhor coisa. Per-
to de casa, facilita a vida. 
Meu filho seu deu muito 
bem com todos, gosta de 
vir para a aula. Eu não te-
nho do que reclamar. A es-
cola é muito boa. Ele gosta 
da merenda e já aprendeu 
a letra do nome dele. Che-
ga feliz em casa. Me sinto 
confiante desde a primeira 
vez que estive aqui. A es-
cola é limpa, organizada, 
sinto segurança em dei-
xar meu filho aqui. Ele se 
desenvolveu muito, era 
quieto, agora se comunica 
muito bem. Meu filho está 

mês pela administração 
municipal, em um contrato 
válido até o final de 2016. 
Após análise, o sistema de 
aluguel mostrou-se mais 
vantajoso financeiramen-
te, já que toda a manuten-
ção do veículo fica a cargo 
da empresa contratada.
 A parceria, pio-
neira dentre as cidades 
do Vale do Paraíba, entre 
Prefeitura e Polícia Militar 
acontece desde 2013 em 
Taubaté e apresenta dados 
que comprovam a redução 
da criminalidade na cida-

donado 2º nos 5.000 m e 
Robson Godoi 3º coloca-
do nos 800 m. A equipe 
taubateana ainda classifi-
cou quatro atletas para o  
Nacional em Porto Ale-
gre nos dias 11 e 12 
de junho. Milena Cris-
tina, Robson Godoi,  

trotécnica, Instalador de 
painéis, Encarregado de 
oficina mecânica, Me-
cânico de automóvel,  
Nutricionista, Operador de 
empilhadeira, Padeiro, Pi-
zzaiolo, Monitor de artes 
(peças artesanais), Téc-
nico em gesso hospitalar, 
Professor em segurança 
do trabalho e Vendedor 
pracista.
 As vagas pos-
suem perfis específi-

feliz e eu fico mais feliz 
ainda”, relatou a mãe, que 
está grávida da Gabriela e 
já está pretendendo matri-
cular a filha no mesmo lo-
cal. Adequações O prédio 
do CMEI recebeu reforma 
geral e adaptação de algu-
mas áreas como cozinha 
e banheiros, que foram 
transformados em berçá-
rios e sala dos professores, 
trocador e sala de banho. 
O investimento da Prefei-
tura nessa reforma foi de 
cerca de R$ 730 mil.
 Além da reforma, 
foram construídos: cozi-
nha, dispensa, quatro ba-
nheiros, refeitório, área de 
serviço com depósito de 
material de limpeza, vesti-
ário de funcionários, abri-
go para gás e almoxarifa-
do. A área construída está 
estimada em 220 m².

de. Neste período, o efeti-
vo, que teve início com 50 
homens, aumentou e hoje, 
o município conta com 
150 policiais atuando em 
horário diferente ao que 
servem na corporação. A 
administração municipal 
adquiriu, anteriormente, 
uma frota de duas cami-
nhonetes modelo Amarok, 
50 motocicletas e 16 bici-
cletas e investe cerca de 
R$ 600 mil no pagamento 
dos salários dos policiais 
que atuam na Atividade 
Delegada.

Kaynã Maldonado e Naya-
ra Monteiro garantiram 
suas vagas.
 Nos dias 27, 
28 e 29 de junho, a 
equipe de Taubaté  
disputa o Campeona-
to Brasileiro Interclubes 
Sub18.

cos com relação à ex-
periência, escolaridade, 
entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se  
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O PAT está locali-
zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211
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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

Curiosidades

Aniversários de casamento

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de flores, frutas ou cera
5 anos... Bodas de madeira ou ferro
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de latão ou de lã
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas de álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando 
os outros não estão interessados?
- Professora...
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto à beira da estrada e foi abordado 
pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!

Mensagens

Quem se acha superior por ser mais culto, se engana. Há muitos saberes e esta história 
exemplifica bem isso. Um advogado e uma professora estavam num barco, atraves-
sando um rio, quando o advogado pergunta ao barqueiro se ele conhecia leis. Diante 
da sua negativa sentenciou: Que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora 
indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que não, ela fala: Você perdeu metade 
da sua vida. De repente, o barco começa a virar e o barqueiro pergunta se eles sabiam 
nadar. Ao ouvir a negativa, o homem lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder toda 
a vida.
***
Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que ama, pra 
você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você dizer que quer tentar de 
novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir perdão, pra você dizer desculpa-
me, o erro foi meu! O seu amor, amanhã pode já ser inútil. O seu perdão, amanhã pode 
já não ser preciso. A sua volta, amanhã, pode já não ser esperada. A sua carta, amanhã, 
pode já não ser lida. O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessário. O seu 
abraço, amanhã, pode já não encontrar outro abraço. Porque amanhã pode ser muito... 
muito tarde! Não deixe pra amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com saudade de você! 
Perdoe-me! Desculpe-me! Esta flor é pra você! Você está bem? Não deixe pra amanhã 
o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda. Não 
deixe pra amanhã pra perguntar: Por que você está triste? O que há com você? Eu... 
venha cá, vamos conversar. Cadê o seu sorriso? Ainda tenho chance? Já percebeu que 
eu existo? Por que não começamos tudo de novo? Estou com você, sabes que podes 
contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra? Lembre-se: amanhã pode 
ser tarde, muito tarde! Procure! Vá atrás! Insista! Tente mais uma vez! Só hoje é defi-
nitivo! Amanhã pode ser tarde demais...

Pensamentos, provérbios e citações

Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
Nada é mais vergonhoso que uma afirmativa sem conhecimento.
Na natureza dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.
Quando uma mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim.
Dar é lançar uma ponte por cima do abismo da sua solidão.

MISCELÂNEA

Curso de Padaria Artesanal 
motiva cidadãos a investirem 
em próprio negócio em Pinda

 O curso de Pada-
ria Artesanal, do Fundo 
de Solidariedade de Cara-
guá tem a preocupação de 
oferecer qualificação pro-
fissional gratuita, fonte de 
geração de renda familiar 
e ensino de boas práticas 
de higiene e alimentação 
para seus alunos. 
 Para isso, contam 
com monitores formados 
em São Paulo em cursos 
realizado pelo Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Estado. 
 Os alunos apren-
dem 10 deliciosas receitas 
de pães caseiros e todo o 
material é distribuído pelo 
Fundo Social da cidade e 
pela Secretaria de Assis-
tência Social.
 A aluna Maria das 

Graças Caetano Ricci, de 
46 anos, com apenas duas 
aulas para terminar o cur-
so, diz que há mais de um 
ano estava interessada em 
participar da profissionali-
zação. “Eu gosto da área, 
é uma grande oportunida-
de para aumentar a renda. 
Consegui conquistar meu 
objetivo e estou vendendo 
bastante”, declara.
 Sobre a eficácia da 
atividade, Maria dispara: 
“Quando fazemos o que 
gostamos, com amor, dá 
certo. Os pães mudaram 
minha vida e a meta é con-
tinuar me aperfeiçoando 
para fazer dessa a princi-
pal fonte de renda da mi-
nha família”, concluiu.
 O curso é minis-
trado na sede do Fundo 

Social de Solidariedade 
de Caraguá, no Travessão 
e têm duração de dois me-
ses, com turmas de até 10 
pessoas, com aulas de ma-
nhã e a tarde.
 Serviços: Fundo 
Social de Solidariedade - 
Travessão 
Pça Jorge de Castro , s/n  
Tel: (12) 3881 3715 Nú-
cleo de Atendimento So-
cial - Centro Comunitário 
e Cultural José Agosti-
nho de Souza “Paraíba” 
-Morro do Algodão. En-
dereço: Rua São Miguel, 
1.382 Tel: (12) 3888-
3447 Núcleo de Aten-
dimento Social – Casa 
Branca Endereço: Rua 
Pedro de Oliveira Bar-
bosa, 779 – Casa Branca  
Tel: (12) 3882-1215

Univesp abre inscrições 
para os cursos de

engenharia no
Vale do Paraíba

 Começaram nesta 
semana as inscrições para 
o 2º vestibular da Univesp 
– a Universidade Virtu-
al do Estado de São Pau-
lo. “A Univesp é a quarta 
universidade estadual pú-
blica do nosso Estado, ao 
lado da USP, da Unicamp 
e da Unesp. Segue o mes-
mo padrão de excelência, 
num modelo novo de en-
sino que está crescendo no 
mundo todo. Os cursos são 
oferecidos na modalidade 
semipresencial, com uso 
intensivo das tecnologias 
de comunicação e infor-
mação”, afirmou o gover-
nador Geraldo Alckmin.
O aluno não vai todos os 
dias à escola. Na maior 
parte do tempo, ele es-
tuda onde quiser, no ho-
rário mais conveniente, 
porque tem acesso a todo 
o conteúdo e às ativida-
des pelo computador. A 
cada quinze dias, cada 
turma tem uma aula de 
quatro horas num polo de 
ensino, com professores-
mediadores. Lá os estu-

dantes recebem orienta-
ção, fazem trabalhos de 
grupo e as provas.Neste 
vestibular, estão sendo  
oferecidas 918 vagas no-
vas para dois cursos: En-
genharia da Computação 
e Engenharia de Produ-
ção. As vagas estão dis-
tribuídas por 17 polos de 
ensino em 16 municípios. 
No Vale do Paraíba, são 18 
vagas para Engenharia da 
Computação em Cruzeiro; 
36 vagas para Engenharia 
de Produção em Pinda-
monhangaba; e 108 vagas 
em São José dos Campos 
(54 para Computação e 54 
para Produção).
 As inscrições vão 
até 13 de junho e devem 
ser feitas no site www.uni-
vesp.br. A prova é no dia 
26 de junho e as aulas co-
meçam em agosto.
 As primeiras tur-
mas de engenharia pela 
Univesp já estão concluin-
do o segundo ano do curso, 
assim como as turmas de 
licenciatura de matemáti-
ca, física, química e bio-

logia. São mais de 2.400 
alunos que estudam pelo 
computador e frequentam 
42 polos de ensino em 24 
cidades. Quando se for-
marem, vão ter mercado 
de trabalho garantido. O 
Brasil tem hoje um déficit 
anual de 20 mil engenhei-
ros por ano. E a maior de-
manda nas escolas, hoje, é 
justamente por professores 
de matemática e ciências.
 “A Univesp segue 
a filosofia vitoriosa do 
ensino técnico e tecnoló-
gico que nós ministramos 
nas Etecs e Fatecs. Ela é 
um marco na expansão da 
oferta de ensino universi-
tário público e gratuito de 
qualidade no Estado de 
São Paulo e atende estu-
dantes em todas as regi-
ões, inclusive porque não 
é preciso morar na cidade 
que tem o polo de ensino 
para fazer o curso”, expli-
cou Geraldo Alckmin.
 Secretaria de De-
senvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia 
(11) 3218-5677/5746   



página 3A GAzetA dos Municípios25 de maio de 2016

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 13, Termo nº 6294
Faço saber que pretendem se casar ARLINDO SOARES PINTO JUNIOR e PÂMELLA DOS SANTOS 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 1 de novembro de 1988, de profissão militar, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Arcanjo Banhara, nº 745, Jardim Santana, nesta cidade, 
filho de ARLINDO SOARES PINTO, 74 anos, nascido na data de 24 de novembro de 1941, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Santa Ana do Capivari/MG e de VILMA CÉLIA SANTOS PIN-
TO, 66 anos, nascida na data de 29 de janeiro de 1950, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Andirá/PR. Ela é natural de Cachoeira Paulista - SP, nascida em 15 de julho de 1989, de profissão policial 
militar, de estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de VICENTE PAULO 
DA SILVA, de 52 anos, nascido na data de 1 de junho de 1963, residente e domiciliado em Caraguatatuba/
SP, natural de Cachoeira Paulista/SP e de JOSENILDE DOS SANTOS SANTANA, de 51 anos, nascida na 
data de 24 de novembro de 1964, residente e domiciliada em Caraguatatuba/SP, natural de Maiquinique/
BA. 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. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 15, Termo nº 6298
Faço saber que pretendem se casar TIAGO AHMAR DE MORAES e PAULA DE SOUZA VIEIRA, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Campo Grande - MS, nascido em 21 de outubro de 1988, de profissão autônomo, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 140, Una, nesta cidade, 
filho de VALÉRIO LÚCIO DE MORAES, de 78 anos, nascido na data de 27 de abril de 1938, residente 
e domiciliado em Rio de Janeiro/RJ e de DIANA AHMAR DE MORAES, residente e domiciliada dados 
ignorados. Ela é natural de Santo André - SP, nascida em 3 de março de 1983, de profissão conferente, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Skenaro Nakandakare, nº 498, Jardim Camila, Maua/
SP, filha de JOSÉ EDNALDO VIEIRA, de 59 anos, nascido na data de 2 de novembro de 1956, residente e 
domiciliado em Maua/SP, natural de Ribeirópoles/SE e de GLÓRIA EVANGELISTA DE SOUZA VIEIRA, 
de 61 anos, nascida na data de 5 de novembro de 1954, residente e domiciliada em Maua/SP, natural de São 
Caetano do Sul/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- 24, FLS. nº 15, Termo nº 6299
Faço saber que pretendem se casar SANDRO JOSICAR DE LIMA e SANDRA CRISTINA ALVES DE 
AQUINO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Birigui - SP, nascido em 4 de abril de 1971, de profissão militar, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Migoto Giovani, nº 247, Caminho Novo, nesta cidade, filho 
de JOSÉ CARLOS ALVES LIMA, falecido em Embu Guaçu/SP na data de 15 de março de 2014 e de 
JOSINA DO NASCIMENTO ALVES LIMA, 72 anos, nascida na data de 19 de agosto de 1943, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Birigui/SP. Ela é natural de Volta Redonda - RJ, nascida em 3 
de janeiro de 1964, de profissão consultora, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de GERALDO BERNARDO ALVES, falecido em Volta Redonda/RJ na data 
de 12 de setembro de 1975 e de ALICE PAULA ALVES, falecida em Volta Redonda/RJ na data de 16 de 
outubro de 2001. 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. 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se 
encontra aberta Licitação na modalidade CONVITE nº 09/2016, 
Processo nº 16/2016, para Contratação de Empresa para For-
necimento de Materiais Esportivos. Abertura da Sessão Pública 
dia 06/06/2016 às 10:00 horas. Os interessados poderão retirar 
o Edital completo,mediante taxa, na sede da Prefeitura Munici-
pal até o dia 05/06/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, 
Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará 
disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO 
EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE 

AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2016

Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 
2000, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí e a Comissão de 
Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Casa, torna público a con-
vocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento 
das metas fiscais do Município referente ao primeiro quadrimestre de 2016, 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 17h00m do dia 
30 de maio de 2016, na Câmara Municipal, convidando os interessados e a 
população do município.

Ver. Paulo Cândido Ribeiro – Presidente da Câmara
Ver. José Donati Nunes – Presidente da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade

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

Tel: (12) 3676-1600

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Taubaté Shopping
Promoção de

Dia dos Namorados
 A partir desta se-
manacomeça a promoção 
de Dia dos Namorados do 
Taubaté Shopping. A cada 
R$ 250,00 em compras, 
os clientes do mall terão 
direito a trocar os seus 

cupons fiscais por uma 
almofada exclusiva, dis-
ponível em dois modelos 
de estampa. As trocas são 
limitadas a duas unidades 
por CPF e devem ser feitas 
no balcão de trocas, locali-

zado próximo à escada ro-
lante de acesso ao cinema.
Para o período, o centro 
de compras espera um au-
mento de 18% em seu flu-
xo normal de pessoas e de 
11% no volume de vendas. 

Alunos de Artes do 
Sesi recebem  

certificados em Pinda
 A Prefeitura se-
diou, no dia 18, a formatu-
ra dos alunos do curso de 
Artes realizado pela parce-
ria entre o Fundo Social de 
Solidariedade e o Sesi. No 
total, 30 beneficiários do 
Cras se formaram após 12 
meses de aulas, com qua-
tro horas semanais.
 Durante o curso, 
os participantes puderam 
aprender diversas técni-
cas artesanais, nos bairros 
Araretama e Castolira.
 Diversas autorida-
des prestigiaram a forma-
tura. Para o prefeito, ini-
ciativas como essas devem 
ser aproveitadas, pois são 
uma oportunidade para 
transformação e organiza-
ção da vida das pessoas.
 A diretora do Sesi 
de Taubaté, Roberta Bor-
rego, destacou que a par-
ceria com a Prefeitura é 
sempre muito produtiva. 
“Além da área esporti-
va, que beneficia diversas 
crianças e adolescentes e 
oferece novas oportuni-
dades, esse novo projeto 
também cria mais conta-
to com um novo público, 
disposto a aprender novas 
técnicas”, afirmou, lem-
brando que o resultado 
vem sendo muito positivo. 
“As técnicas são opções de 
gerar uma nova renda para 

a família e também uma 
ocupação para quem parti-
cipa do curso”, enfatizou.
Alunos aprovam. A aluna 
Maria de Lourdes Julião 
Feliciano, da turma do 
Araretama, estava muito 
feliz. “Estávamos procu-
rando alguma coisa para 
o bairro e o Fundo Social 
apresentou esse curso, um 
trabalho maravilhoso. Na 
nossa turma, tivemos um 
caso de uma aluna que 
teve AVC, não falava, e 
por meio das aulas de ar-
tes conseguiu melhorar 
a vida dela”, contou. “A 
professora é dedicada, 
porque no começo não é 
fácil. Eu achava que não 
ia conseguir aprender as 
técnicas, mas ela ensina 
com paciência e assim nós 
conseguimos. Hoje sei que 
tenho que praticar para ir 
melhorando sempre”, re-
latou, lembrando que o 
material produzido já está 
integrando o quiosque da 
Vitrine Social, que o Fun-
do Social tem no Shopping 
Pátio Pinda. A aluna Simo-
ne Carlotto, moradora do 
Castolira, amou o curso. 
“Foi tranqüilo, enviaram 
bons professores para a 
gente. Como tenho defici-
ência física, tenho algumas 
limitações, mas mesmo 
assim consegui aprender. 

Com o que aprendi, já es-
tou fazendo presentes para 
meus familiares, e são pe-
ças que têm muito mais 
valor do que compradas 
prontas, porque foram fei-
tas com as minhas mãos”, 
destacou. “Também tenho 
muitas encomendas e já 
estou comercializando as 
peças. Cursos como esse 
trabalham com a criativi-
dade da gente, é uma pena 
ter acabado”, lamentou.
 O curso também 
beneficiou quem já tra-
balha com artes. A aluna 
Carmim Lucia Fernan-
des do Couto, moradora 
do Crispim, participou do 
grupo do Castolira. Ela 
trabalha com artesanato há 
25 anos e já é professora 
de Patch Aplique. “Apren-
di novas técnicas para en-
sinar aos alunos e também 
para produzir peças para 
comercializar. O curso foi 
fantástico, a gente apren-
deu muito. Cada semana, 
era uma técnica diferen-
te. Foi um curso que fez 
muita diferença na minha 
vida”, garantiu.
 De acordo com 
informações do Fundo 
Social de Solidariedade, 
as regiões do Centro e de 
Moreira César serão as 
próximas a receberem o 
projeto. 
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Taubaté prorroga  
campanha de  

vacinação contra gripe

Prefeitura de Taubaté regulamenta
situação de permissionários

do Mercado Municipal

Tremembé atinge meta 
estabelecida pelo

Ministério da Saúde na 
campanha de

vacinação contra H1N1

 A Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
informa que, após comuni-
cado da Secretaria de Esta-
do da Saúde, vai prorrogar 
a Campanha de Vacinação 
contra a Influenza até o dia 
31 de maio.
 A campanha estava 
prevista para terminar nes-
ta sexta-feira, 20 de maio, 
mas foi estendida em fun-
ção da disponibilização 
de doses extras da vacina. 
A DRS (Direção Regio-
nal de Saúde) de Taubaté, 
que engloba as cidades 

 A Prefeitura de 
Taubaté publicou nes-
te sábado, 21 de maio, o 
Decreto nº 13804, de 17 
de maio de 2016, que re-
gulamenta a permissão de 
uso de espaço público no  
Mercado Municipal e fei-
ras livres.  O prefeito Or-
tiz Jr. esteve reunido com 
mais de 120 permissioná-
rios na última quinta-fei-
ra, dia 19, no auditório da 
Secretaria de Educação, 
ocasião em que assinou o 
decreto e conversou com 
os presentes.
 A Secretaria de 
Serviços Públicos, em co-
laboração à elaboração do 
documento, já havia ma-
peado e recadastrado os 
permissionários do Mer-

 A campanha de 
vacinação foi encerrada 
oficialmente no dia 20 de 
maio de 2016. Em Tre-
membé a meta estabele-
cida pelo Ministério da 
Saúde para vacinação do 
grupo de risco foi da apli-
cação de 8.217 vacinas.
 A Secretaria de 
Saúde superou os números 
estabelecidos e até a data 
do encerramento da cam-
panha, atingiu a marca de 
10.831 doses aplicadas, da RMVale, deve receber  

143.124 doses na próxima 
segunda-feira, 23 de maio.
Todos os postos com sa-
las de vacinação estarão 
funcionando, em seus 
horários específicos, nos 
dias 23, 24, 25, 30 e 31 de 
maio. O término da cam-
panha pode ocorrer antes 
da data limite por conta do 
fim dos estoques de vaci-
nas.
 O público-alvo da 
campanha é  formado por 
crianças entre seis meses 
e menores de cinco anos, 

cado e das Feiras Livres 
da cidade. A permissão 
será concedida mediante 
as seguintes condições: 
a conservação e a manu-
tenção do espaço cedi-
do fica a cargo exclusivo 
dos permissionários; o 
imóvel não pode ter sua 
finalidade desvirtuada;  
as benfeitorias executadas 
ficarão incorporadas ao 
imóvel; as permissões te-
rão validade de 05 anos; os 
imóveis devem ser devol-
vidos à Municipalidade, 
exceto quando a permissão 
for prorrogada e esta deve 
ser requerida no ano ante-
rior ao término do prazo; 
e no espaço permitido só 
poderão ser desenvolvidas 
as atividades comerciais 

representando 130% da 
meta proposta.
 Como já informa-
do, por determinação do 
Ministério da Saúde, in-
cluem-se no grupo de ris-
co: Crianças entre 6 meses 
e menores de 05 anos.
Idosos a partir de 60 anos 
de idade.
Gestantes.
Puérperas (Mulheres que 
tiveram filhos nos últimos 
45 dias).
Doentes crônicos. idosos a partir dos 60 anos, 

gestantes, puérperas (mu-
lheres que tiveram filhos 
nos últimos 45 dias), do-
entes crônicos, indígenas e 
população carcerária.
 Balanço atualiza-
do pela Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
no dia 19 de maio mostra 
que a cidade superou a 
meta de 80% estabelecida 
pelo Ministério da Saúde 
para a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Influenza, chegando a 
94,67% de cobertura.

objeto da permissão.
 O Mercado Mu-
nicipal conta hoje com 
72 boxes internos e 98 
externos. Além de 135 
bancas em áreas cober-
tas e 213 bancas nas  
feiras livres em que acon-
tecem no local. Os bairros 
Vila Aparecida, Esplanada 
Santa Terezinha, Vila São 
Geraldo, Cecap e Estiva 
também recebem feiras li-
vres que, somadas, contam 
com 63 bancas.
 As adequações 
executadas pela Prefeitura 
em prol dos permissioná-
rios do Mercado Munici-
pal cumprem o compro-
misso firmado com o TAC 
(Termo de Ajuste de Con-
duta) de 21/01/2008.

Trabalhadores de Saúde.
 A continuidade da 
aplicação de vacinas de-
penderá exclusivamente 
da distribuição das vacinas 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo. O município 
NÃO tem como adquirir 
vacinas.
 Parabenizamos a 
toda equipe da Secretaria 
de Saúde e aqueles que co-
laboraram para que os re-
sultados fossem atingidos. 
Vocês fizeram a diferença!

COMUNICADO: Poupatempo 
vai abrir no sábado 

EDP informa  
expediente no feriado 

de Corpus Christi

O Poupatempo infor-
ma que vai abrir todas 
as suas 70 unidades no 
próximo sábado, dia 28, 
para atender aqueles 
que desejam aproveitar 
o feriado para colocar a 
documentação em dia.
O Poupatempo fecha-
rá na quinta-feira, 26, 
em virtude do feriado 
de Corpus Christi, e na 
sexta-feira, 27, de acordo 
com decreto do governa-
dor Geraldo Alckmin (Nº 
61.962, de 12/05/2016).
A decisão do Poupatempo 
atende dezenas de mani-
festações de cidadãos com 
interesse em agendar o 
atendimento para o sábado, 
dia da semana em que os 
postos abrem normalmen-
te no período da manhã.
Com a decisão de 
abrir também no 
sábado, no meio do feriado 
prolongado, o Poupatem-

Mogi das Cruzes, 24 de 
maio de 2016 - A EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê, 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo, 
informa que na próxi-
ma quinta-feira (26), não 

po agradece pelo reco-
nhecimento da população 
pelo título de ‘Melhor Ser-
viço Público de São Pau-
lo’ na pesquisa Datafolha 
divulgada esta semana.
As unidades do 
Detran.SP que 
funcionam no 
Poupatempo e aque-
las que funcionam nor-
malmente aos sábados 
também estarão abertas 
em seus horários habituais.
Para agendar um horário 
de atendimento no Pou-
patempo a melhor op-
ção é baixar o aplicativo 
para celular SP Serviços, 
que permite escolha da 
data e horário de for-
ma fácil e rápida. 
O agendamento também 
pode ser feito pelo portal 
www.poupatempo.sp.gov.
br ou pelo Disque Poupa-
tempo (0800 772 3633 - 
para telefones fixos - ou 0 

haverá expediente nas 
agências de atendimen-
to presencial da Distri-
buidora, em virtude do 
feriado de Corpus Christi.
As atividades serão 
retomadas na sex-
ta-feira, 27/5, em 

operadora 11 2930 3650 - 
para ligações de celulares).
Programa Poupatempo 
O Poupatempo é um 
programa do Governo do 
Estado, executado pela 
Diretoria de Serviços ao 
Cidadão da Prodesp – Tec-
nologia da Informação, 
que, desde a inauguração 
do primeiro posto, em 
1997, já prestou mais de 
490 milhões de atendi-
mentos. Atualmente conta 
com 70 unidades instala-
das na capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral que 
atendem mais de 170 mil 
cidadãos por dia. Em 
2016, o Poupatempo foi 
eleito pelo segundo ano 
consecutivo o melhor 
serviço público de São 
Paulo pelo Instituto Data-
folha. Em pesquisa anu-
al de satisfação, o Pou-
patempo obteve 97% de 
aprovação dos usuários. 

seu horário normal.
A EDP mantém o 
atendimento pela Agência 
Virtual www.edp.com.br 
e por meio da Central de 
Atendimento ao Cliente 
no 0800 721 0123, 24 ho-
ras e com ligação gratuita.


