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O Fundo Social de So-
lidariedade de Tremem-
bé, através dos alunos do 
curso “Escola da Moda” 
confeccionaram para o 
carnaval centenas de rou-
pas, chinelos, cintos, tia-
ras, máscaras, entre outros 
materiais que serão co-

A Prefeitura de Tauba-
té inicia na noite desta 
terça-feira, dia 26, o uso 
de máquinas para nebu-
lização contra o mos-
quito Aedes aegypti em 
bairros com ocorrências 
de casos confirmados de 
dengue. As máquinas são 
instaladas na caçamba de 
camionetes, têm grande 
alcance e o seu emprego 
é de forma complemen-
tar a nebulização com 
bombas costais promovi-
da pelos agentes do CAS 
(Controle de Animais Si-

A folia está prestes a co-
meçar em Pindamonhan-
gaba, com o Festival 
de Marchinhas “Walter 
Leme”. A partir de quar-
ta-feira serão dois dias de 
ensaios, seguidos de mais 
dois dias de eliminatórias 
e a grande final, no domin-
go. Sempre às 20 horas.  
A equipe organizadora do 
Festival está muito anima-
da para o evento deste ano. 
Foram 50 inscritos, de 
todo o país, e a comissão 
selecionadora elegeu os 22 

mercializadas a preços po-
pulares no box do Fundo 
Social no Mercado Muni-
cipal. Toda a arrecadação 
será destinada ao traba-
lho social do município.
Com preços a partir de 5 
reais, o bazar contará com 
cerca de mil peças carna-

nantrópicos). A passagem 
dos veículos deve ocor-
rer entre as 20h e 22h.
O uso das máqui-
nas segue os protoco-
los estabelecidos pela 
Sucem (Superintendên-
cia de Controle de Ende-
mias), em locais onde a 
pendência de nebulização 
é grande e existem muitos 
casos confirmados. Guri-
lândia e Água Quente são 
os primeiros bairros a se-
rem nebulizados contra o 
mosquito, que também é 
responsável pela transmis-

concorrentes, sendo 16 de 
Pindamonhangaba. O júri 
de seleção foi formado por 
Marcos Roberto de Souza 
(maestro da Corporação 
Musical Euterpe, profes-
sor de música do projeto 
Guri de Roseira, Pinda-
monhangaba e Moreira 
César, maestro da Orques-
tra Sinfônica de Tremem-
bé e maestro do Projeto 
Contraponto de Pindamo-
nhangaba) e Anderson 
Luiz Machado (musicista, 
à frente da dupla Bruno 

valescas feitas com o teci-
do chita de moda masculi-
na, feminina, para crianças 
e adultos. O Mercado Mu-
nicipal de Tremembé fica 
na Rua Sete de Setembro 
s/n, Centro. Prestigie o 
comércio local e aprovei-
te para fazer uma visita.

são da zika e chikungunya. 
Este ano já foram regis-
tradas cinco notificações 
de zika vírus em Taubaté, 
com um resultado posi-
tivo, um negativo e três 
casos em fase de exames.
As notificações de den-
gue em 2016 somam 254, 
com 40 casos positivos 
autóctones, 1 caso impor-
tado, 2 negativos e 211 
aguardando exames.
Até agora são 2 casos sus-
peitos de chikungunya, 
ambos aguardando o 
resultado dos exames.

e Hiago e da Banda Wale 
Son). O Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 
Pinda é uma realização 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, com organização 
do Departamento de Cul-
tura, em cumprimento à 
Lei 5315/2011.O evento 
tem o intuito de resgatar 
e divulgar a tradição das 
marchinhas de Carnaval 
e incentivar a criativida-
de dos compositores po-
pulares de todo o país.

Fundo Social de Tremembé 
organiza bazar de roupas 

para o carnaval

Taubaté utiliza veículos 
para nebulização
contra a dengue

Festival de Marchinhas
antecipa Carnaval no

Largo do Quartel

De acordo com o Cadas-
tro Geral de Emprega-
dos e Desempregados do 
Ministério do Trabalho 
(CAGED), Ubatuba supe-
rou a crise e foi a cidade 
do litoral de São Paulo 
que mais criou vagas de 
emprego no ano passado.  
Foram 535 novos postos 
de trabalho com carteira 
assinada preenchidos em 
diferentes setores da eco-
nomia local. O cálculo ge-
ral foi de 7.780 admissões 
contra 7.235 demissões na 
cidade em 2015. Em todo 
o País, a tendência foi de 
mais demissões do que 
admissões e municípios 
vizinhos, como Caragua-
tatuba, São Sebastião, São 

José e Taubaté fecharam 
vagas de emprego formal 
no ano passado.  Se no Es-
tado de São Paulo mais de 
450 mil pessoas perderam 
o emprego em 2015, Uba-
tuba se destacou e mante-
ve a economia fortalecida, 
gerando novos postos de 
trabalho e oportunidades 
com carteira assinada. 
Para o prefeito Maurício, 
o processo de divulgação 
da cidade, o trabalho con-
junto de segurança, orga-
nização e a realização de 
eventos variados duran-
te o ano fortaleceram a 
economia do município.
“Acredito que o grande 
diferencial de Ubatuba 
foi o movimento na bai-

xa temporada. Tivemos a 
presença de visitantes du-
rante o ano inteiro e ain-
da vimos o crescimento 
do turismo internacional. 
Com o setor turístico da 
cidade girando sem parar, 
toda a cadeia econômi-
ca acaba entrando no rit-
mo e isso foi fundamen-
tal para a cidade superar 
a crise, que é mundial”, 
considerou o prefeito 
Comércio e Serviços fo-
ram os setores que mais 
empregaram em 2015, sen-
do responsáveis por quase 
80% das novas vagas cria-
das. Construção Civil veio 
na sequência, acompanha-
do pela Industria da Trans-
formação de Ubatuba. 

Ubatuba supera crise
e cria 545 vagas de

empregos formais em 2015
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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 Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o azeite virgem 
e o extra virgem são alvos de fraude, devido à adulteração em seu composto. Este é 
misturado com outros óleos não tão nobres assim. Um jornalista americano publicou 
um livro no final de 2011, em que é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta 
com falsificação de documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fos-
sem autênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. Essa 
corrupção terminou atravessando fronteiras, pois grandes empresas alimentícias, in-
clusive brasileiras, importaram a iguaria impura como legítima. O mais curioso é que 
o problema não é de agora, ele vem se estendendo desde 1990. Possivelmente lucre 
mais que o tráfego de cocaína, mas sem os riscos de prisão e morte que envolve o 
comércio de drogas.
***
Está se sentindo mal? Antes de correr até a farmácia mais próxima e se medicar, 
saiba que em sua casa você pode ter alimentos que atuam como remédios caseiros, 
portanto, sem contra-indicações. Saiba sobre as enfermidades mais corriqueiras de 
que podemos ser acometidos e as medidas simples para curá-las. Gengibre, indicado 
para o combate da azia por conter gengirol e shogoal, substâncias que controlam a 
náusea. Também alivia a tosse. Suco de abacaxi com couve é eficiente para neutrali-
zar cólicas menstruais, já que a abromelina encontrada na fruta é um composto com 
ação antiinflamatória, enquanto os nutrientes encontrados na verdura, o cálcio e o 
magnésio são relaxantes musculares. Suco de maracujá adoçado com mel de laranjei-
ra trata-se de uma receita infalível para a insônia, pois ambos os elementos possuem 
propriedades calmantes. Mas, se de todo, os sintomas não desaparecer, em vez de ir 
a uma drogaria, procure sim, um médico.

Humor

A loira estava fazendo um bolo. Ela coloca no forno para assar, mas surge uma dúvi-
da cruel. Ansiosa, ela liga para uma amiga (também loiríssima, por sinal e diz:
- Amiga, estou fazendo um bolo, mas estou com uma dúvida cruel!
Amiga então pergunta:
- Qual é a sua dúvida, amiga?
- Devo deixar meia hora ou trinta minutos no forno, para assar?
***
O marido chega do mercado e diz para a “loiríssima” esposa:
- Querida, você nem sabe o que aconteceu! O quilo de arroz baixou!
E ela muito entusiasmada, pergunta:
- É mesmo! Quanto é que ele está pesando agora... 800 gramas?
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo o divórcio e o Juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer o divórcio por compa-
tibilidade de gênio? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cinema e o meu 
marido também, eu gosto de ir a praia e ele também, eu gosto de ir o teatro e ele tam-
bém e eu gosto de homem e ele também gosta!
***
Numa escola americana a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não há mais 
nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prosseguiu?
- Agora vamos todos sentar... Os azuis clarinhos sentam aqui na frente e os azuis es-
curinhos sentam lá no fundo...

Mensagens

A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar onde a união 
e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria 
imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarna-
dos, nos tratássemos, dentro de casa, pelo menos com cortesia que dispensamos aos 
nossos amigos.
***
Esqueça os dias e nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao Sol. Esqueça 
às vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas e vitórias. Es-
queça os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se das lições que você 
aprendeu. Esqueça as infelicidades que você enfrentou, mas lembre-se de quando a 
felicidade voltou. Esqueça os dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos 
sorrisos amáveis que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-
se sempre de ter um sorriso.

Pensamentos, provérbios e citações

Há heróis para o bem e para o mal.

Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.

De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.

Bem feito é melhor do que bem explicado.

Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-la.

Vencer é o que importa, o resto é conseqüência.

As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.

O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.

É necessário ser justo antes de ser generoso.

Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

MISCELÂNEA
Transição para a TV di-
gital vai ocorrer neste 
ano em Rio Verde (GO), 
Brasília e cidades do en-
torno. Campanha para te-
lespectador será reforçada
Brasília, 25/01/2016 - O 
Ministério das Comunica-
ções (MC) publicou hoje 
um novo cronograma de 
transição do sinal de TV 
analógico para o digital no 
Brasil. A portaria nº 378 
estabelece que a implanta-
ção da TV digital vai co-
meçar com o projeto-pilo-
to na cidade goiana de Rio 
Verde no dia 15 de feve-
reiro próximo. Ainda em 
2016, Brasília será a única 
capital que migrará total-
mente para o sinal digital. 
A capital federal e cidades 
do entorno do Distrito Fe-
deral vão fazer a transi-
ção em outubro deste ano.
No decorrer de 2017 será 
a vez de todas as capitais 
da Região Sudeste (São 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Vitó-
ria), Goiânia, Salvador, 
Recife e Fortaleza. Ou-
tras cidades do estado de 
São Paulo e do Nordes-
te também passarão pela 
mudança no próximo ano.
Já em 2018, a transição 
para o sinal de TV digital 
vai incluir as capitais e im-
portantes cidades das Re-
giões Sul, Centro-Oeste e 
Norte, todo o interior dos 
estados do Rio de Janeiro e 
de São Paulo. O Ministério 
das Comunicações vai pu-
blicar em outras portarias 
a relação dos demais mu-
nicípios afetados pela tran-
sição para o sinal digital. 
Para o secretário de Comu-
nicação Eletrônica do MC, 

Roberto Pinto Martins, a 
portaria faz um ajuste no 
cronograma de implanta-
ção da TV digital levan-
do em consideração os 
grandes eventos que vão 
ocorrer no país até 2018. 
“Teremos as eleições mu-
nicipais e Olimpíadas 
neste ano, além de novas 
eleições e outra copa em 
2018. Todos esses eventos 
têm uma participação fun-
damental da TV aberta.”
A v i s o s
A portaria também inten-
sifica a divulgação que as 
redes de televisão terão de 
fazer para avisar os teles-
pectadores sobre o desli-
gamento. A campanha de 
alerta terá início um ano 
antes da data prevista para 
a transição em cada cidade.
O número de inserções 
do logotipo – indicação 
de que se trata de uma 
transmissão analógica - e 
de tarjas informativas so-
bre o desligamento vai 
aumentar à medida em 
que se aproxima a da-
ta-limite para o fim das 
transmissões analógicas.
Além disso, 180 dias antes 
do prazo final, começarão 
a ser exibidos cartelas in-
formativas, e 75 dias antes, 
vídeos informativos aos 
telespectadores. As locali-
dades onde o desligamento 
vai ocorrer neste ano, terão 
30 dias para se adequar às 
novas regras. Esse é o caso 
de Brasília e outras nove 
cidades do entorno do DF.
O Ministério das Comu-
nicações estabelece que 
durante a campanha sobre 
o desligamento  as emisso-
ras de TV vão ter de adotar 
a proporção de tela de 16:9 

(formato widescreen) em 
suas transmissões. Com 
exceção, se as emissoras 
assim desejarem, dos pro-
gramas jornalísticos, espa-
ços destinados à publicida-
de comercial e programas 
originalmente produzidos 
no formato de imagem 4:3.
Para o secretário de Co-
municação Eletrônica, o 
objetivo de intensificar a 
comunicação é para refor-
çar junto à população de 
que a transição para o sinal 
digital é uma evolução im-
portante da comunicação. 
“A população está infor-
mada sobre o desligamen-
to, mas não tem a percep-
ção de que é uma evolução 
das telecomunicações.”
R e c e p ç ã o
O documento mantém 
como condição para o des-
ligamento da TV analógi-
ca que 93% dos domicílios 
do município tenham ga-
rantida a recepção do sinal 
digital. O Gired - grupo 
responsável pela transi-
ção dos sistemas - poderá 
recomendar ao ministério, 
por decisão unânime, a al-
teração desse percentual.
O Gired terá de apresentar 
ainda ao MC um relatório 
trimestral sobre o proces-
so de transição do siste-
ma analógico de TV para 
o digital. Além disso, o 
Ministério poderá reque-
rer, a qualquer momento, 
um detalhamento sobre o 
andamento dos trabalhos.
A portaria nº 378/2016, 
divulgada hoje, unifica e 
revoga outras cinco por-
tarias publicadas sobre o 
processo de transição da 
tecnologia de TV, em 2014 
e 2015, pelo ministério.

MC divulga novo cronograma de 
desligamento da TV analógica

Em breve o setor conta-
rá com novos serviços, 
com destaque para emis-
são de carteiras de trabalho
O Setor de Documentos 
da Prefeitura de Ubatuba 
funciona na Secretaria de 
Cidadania e Desenvolvimen-
to Social e atendeu cerca de 
quatro mil usuários em 2015.
Entre os serviços prestados 
pelo departamento, estão o 
Preenchimento do Formu-
lário de Registro Nacional 

(RG), a retirada de Antece-
dentes Criminais, do Cadas-
tro de Pessoa Física e etc.
De acordo com Alex Vieira, 
diretor de Apoio aos Conse-
lhos, em breve o setor con-
tará com novos serviços, 
com destaque para a emis-
são de carteiras de trabalho.
“Muitas vezes, a pessoa 
não sabe direito nem em 
qual cidade nasceu. Já ti-
vemos casos de ficarmos 
dias ligando em cartórios 

para resolver”, conta Vieira. 
“É com muita satisfação que 
trabalho no setor. Muitas ve-
zes, as pessoas vem até aqui 
sem nenhum documento e to-
dos sabemos da importância 
de ter um CPF e um RG. Sem 
isso, não se tem dignidade”, 
diz Silvio Cesar Fonseca, 
Chefe de Divisão da SMCDS. 
Para obter mais informações 
sobre o Balcão de Empregos, 
entre em contato pelos tele-
fones (0xx12) 3834-3516. 

Setor de Documentos da
Prefeitura de Ubatuba atende
milhares de pessoas em 2015
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 26/01/2016 e 26/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 172, Termo nº 6215
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME HENRIQUE APARECIDO DA SILVA e JÉSSICA BRAN-
DÃO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 22 de março de 1992, de profissão motoboy, 
estado civil solteiro, residente na na Rua 8 de maio, nº 220, Cidade Jardim, Pindamonhangaba/SP, filho de 
LUCINEI APARECIDO DA SILVA, brasileiro, residente e domiciliado IGNORADO e de SILVIA ADRIA-
NA ALVARENGA, brasileira, 40 anos, nascida na data de 8 de maio de 1975, residente e domiciliada em 
Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 3 de fevereiro de 1995, de profissão empre-
sária, estado civil solteira, residente na na Rua José Monteiro Patto, nº 74, Bom Jesus, nesta cidade, filha de 
OLAVO BRANDÃO, brasileiro, 48 anos e de TEREZINHA DIVINA DA SILVA BRANDÃO, brasileira, 45 
anos, residentes e domiciliados em 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. Tremembé, .

Livro D- 23, FLS. nº 172, Termo nº 6214
Faço saber que pretendem se casar OTAVIO MARTINS FERREIRA e MIRIAM LIRIANE LEITE, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 3 de abril de 1976, de profissão técnico de manutenção, estado civil 
solteiro, residente na na Avenida José Zaina, nº261, Bairro dos Guedes, nesta cidade, filho de VICENTE 
MARTINS FERREIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 30 de janeiro de 1997 e de MARIA DO CARMO 
FERREIRA, 71 anos, nascida na data de 9 de agosto de 1944, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural 
de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 25 de outubro de 1983, de profissão diarista, estado 
civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de OSVALDO LUIZ LEITE, 68 anos, 
nascido na data de 5 de outubro de 1947, residente e domiciliado e domiciliado em Tremembé/SP, natural de 
Taubaté/SP e de NANCI LEITE, 60 anos, nascida na data de 1 de novembro de 1955, residente e domiciliada 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/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, 
26/01/2016.

Tremembé, 26 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE SUSHIMAN
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE COZINHA
COM EXPERIÊNCIA EM
CULINÁRIA CHINESA
COZINHEIRA(O)
cOM EXPERIÊNCIA EM
CULINÁRIA CHINESA
COZINHEIRA(O)
ELETRICISTA – P.C.D
EMPREGADA DOMÉSTICA
INSTALADOR DE ALARME/
CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
INSTRUTOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MENSAGEIRO
MESTRE DE OBRAS
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS
SUSHIMAN
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ 
TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO 

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

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

NOTIFICAÇÃO - Chamada Pública n° 001/2016 – Proc. Adm. n° 001/2016
DESPACHO - Por tudo o que exposto no parecer jurídico, e considerando a inafastável necessidade da conduta 
do Administrador Público estar norteada pelo princípio da legalidade e pelos demais princípios previstos na 
Constituição Federal, mormente aqueles previstos no artigo 37, caput, e na legislação vigente, decido anular, 
no regular exercício do Poder de Autotutela, a Chamada Pública n° 01/2016, que tem por objeto a permissão 
de uso de bem público para a montagem de barracas, visando a exploração de comercio de bebidas e comida 
durantes as festividades do período de carnaval. Notifiquem-se os participantes interessados sobre o teor da de-
cisão. Publique-se a decisão no diário oficial. Cumpra-se. São Luiz do Paraitinga, 26 de janeiro de 2016. ALEX 
EUZÉBIO TORRES - Prefeito Municipal

AVISO - CHAMADA PÚBLICA Nº002/2016 - PROC.ADM.MUN. n°034/2016 - OBJETO: Permissão de uso 
do espaço público, a pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração de bebidas (cerveja, água, 
refrigerante, suco, energético, destilados e coquetéis de frutas) e Alimentação durante as festividades do Car-
naval / 2016, nos dias 05 a 09/02/2016, conforme condições descritas no Edital de Chamada Pública, e demais 
anexos que integram a presente. DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 01/02/2016 até às 09:30 horas, 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 01/02/2016 às 10:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/
SP. A Chamada Pública na integra poderá ser consultado na Sala de Compras da Prefeitura, localizada na Praça 
Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016. PROC. ADM. MUN. n° 035/2016 - OBJETO: Permissão de uso a pes-
soas jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração de estacionamento, durante as festividades do Car-
naval/2016, no período de 05 A 09/02/2016, conforme condições descritas no Edital de Chamada Pública, e 
demais anexos que integram a presente. DATA DA REALIZAÇÃO: 01/02/2016 até às 15:00 horas entrega dos 
envelopes – 15:30 abertura da sessão. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefei-
tura Municipal, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. A Chamada 
Pública na integra poderá ser consultado na Sala de Compras da Prefeitura, localizada na Praça Dr. Oswaldo 
Cruz, nº 03, Centro, ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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A Prefeitura de Taubaté 
lança nesta sexta-feira, 22 
de janeiro, o Guia Munici-
pal de Saúde 2016. O guia 
é um informativo sobre o 
fluxo do atendimento dos 
serviços de saúde da rede 
municipal para facilitar a 
compreensão e, principal-
mente, sinalizar as infor-

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté conquistou o 1º 
pódio do ano neste do-
mingo, 24, na 57º Edição 
Prova Ciclística da Co-
marca de Poços de Cal-
das e a 1º Etapa da 37º 
Edição da Média Paulista 
de Ciclismo. Renato Ruiz 

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldi-
na realiza até o dia 14 
de fevereiro a exposição 
“Carnaval e História”. 
A exposição conta com 
fotos e jornais entre as 
datas de 1896 até 1974. 
Parte do material expos-
to é do acervo do Centro 
de Memória Barão Ho-

mações dos critérios para 
o acesso aos serviços, sua 
continuidade, endereço e 
horário de funcionamento 
das unidades. O principal 
objetivo deste projeto é 
facilitar a vida do usuário, 
fazendo com que qualquer 
um que tenha necessidade 
do uso da rede não tenha 

(Taubaté/Tarumã/FAB) fi-
cou em 3º lugar, sendo su-
perado por Elton Pedroso 
(Memorial/Santos) e Wal-
ter Pimental (Boituva). 
Além de Renato Ruiz, a 
equipe taubateana ain-
da contou com os atletas 
Luan da Matta, Breno Si-

mem de Mello, que fica 
no Palacete 10 de Julho. 
Algumas fotos também 
foram retiradas da internet 
e tanto os jornais quanto 
as fotos contam histórias 
de carnavais passados. 
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Patrimônio Histórico da 
Prefeitura, a iniciativa de 
montar essa exposição 

dúvidas. Serviço Even-
to : Lançamento do Guia 
Municipal de Saúde 2016
Dia: 22 de janeiro
Horário: 10h
Local: Secretaria de 
Saúde de Taubaté
Endereço: Avenida 
John Kennedy, 488, 
Jardim das Nações.

doti, José Diógenes, Lu-
cas Couto e Victor Nunes 
Barbosa, comandados 
por Marcos Rodrigues e 
Luiz Fernando Guima-
rães. Em 2015, os tauba-
teanos ficaram em 1º lu-
gar do Ranking Nacional 
na categoria por equipes.

partiu do arte-educador 
que trabalha no Museu 
desde sua reabertura em 
2008 e a vontade veio de-
pois do grande sucesso 
dos presépios vivos rea-
lizados no final de 2015. 
“Exposições de nos-
sa própria história 
preservam o patri-
mônio imaterial do muni-
cípio”, explica o educador.

Prefeitura de Taubaté 
lança Guia de Saúde 

2016

Equipe de Ciclismo
de Taubaté conquista

1º pódio do ano

Museu terá exposição 
“Carnaval e História”

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, realiza mensal-
mente doação de mudas de 
árvores frutíferas, nativas, 
ornamentais e para calça-
das. A doação de janeiro 
será feita nos dias 28 e 29. 
Os interessados devem le-
var comprovante de ende-

reço para fazer a retirada. 
Serão distribuídas 30 se-
nhas, a partir das 7 horas, 
e cada pessoa pode levar 
até 30 mudas de plantas, 
sendo 12 nativas, cinco 
frutíferas, dez de pingos 
de ouro e três mudas de 
árvores apropriadas para 
calçadas. De acordo com 
as informações do Depar-

tamento de Meio Ambien-
te, as pessoas que pegarem 
as mudas neste mês podem 
retirá-las novamente após 
60 dias. A doação é realiza-
da no Viveiro Municipal, 
na rua Noel César Pires, 
s/nº, próximo ao Maricá. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
3645-1494 e 3643-2477.

Prefeitura de Pinda realiza
doação de mudas de árvores

Na contramão da crise 
econômica, mutuários da 
Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e 
Urbano (CDHU) da re-
gião de Taubaté atenderam 
ao chamado de final de 
ano e colocaram em dia a 
prestação da casa própria. 
Em setembro de 2015, a 
inadimplência de 19,66% 
caiu para 17,70% em de-
zembro, o que representa 
uma redução de 9,97% 
no total de devedores.
“O resultado alcançado foi 
positivo para o momento 
em que vivemos e mos-
tra a importância da casa 
própria para o brasileiro”, 
declara o secretário de Ha-
bitação do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia.
A renegociação da dívida 
nesta campanha especial 
foi realizada diretamente 
pela internet, sem juros e 
sem entrada, com o valor 
total do débito parcela-
do pelo número de pres-
tações restantes no con-
trato, mas que não podia 
ser inferior a R$ 39,40.
“A boa notícia para aque-
les que por algum motivo 
não conseguiram aderir 
à campanha de renego-
ciação no prazo é que a 
Companhia dará mais uma 
oportunidade. Até o dia 
31 de janeiro é possível 
parcelar a dívida da casa 
própria pela internet, ain-

da sem juros e sem entra-
da”, avisa o presidente da 
CDHU, Marcos Penido.
Para isso, basta aces-
sar o site www.cdhu.
sp.gov.br com o códi-
go de acesso em mãos 
(foi enviado pelos Cor-
reios aos mutuários ina-
dimplentes), e mais o CPF 
ou número do contrato. 
Quem perdeu a carta com 
o código é só ligar no Alô 
CDHU 0800 000 2348 e 
obter o número. Podem 
participar da campanha, 
os mutuários que tenham 
a partir de três parcelas 
em atraso até 36 meses.
Menor inadimplência 
da história da CDHU
No balanço geral do Esta-
do de São Paulo, a Com-
panhia bateu recorde com 
a menor inadimplência da 
sua história. O índice que 
estava em 17,49% em ja-
neiro/15, caiu para 13,71% 
(dados de dezembro/15), 
após a “Campanha Fique 
em Dia” especial de fim 
de ano, que foi de 20 de 
novembro a 20 de dezem-
bro. No total, 15.693 fa-
mílias entraram em 2016 
com a prestação da casa 
própria em dia, sendo que 
13.561 firmaram o acordo 
de renegociação, e 2.132 
pagaram à vista a dívida. 
O valor renegociado vai 
representar mais de R$ 62 
milhões nos cofres da em-

presa, que serão investidos 
em novas habitações de 
interesse social. Além dos 
15 mil mutuários que fica-
ram em dia com suas pres-
tações - garantindo assim 
o patrimônio maior da fa-
mília que é a casa própria - 
outros 16 mil foram direta-
mente ao banco e pagaram 
parcialmente sua dívida. 
Ou seja, deram um grande 
passo na direção da adim-
plência. “Além de garantir 
o maior bem da família, 
que é a casa própria, os 
mutuários que ficam em 
dia com a prestação nos 
ajudam a garantir mais 
moradias de interesse so-
cial. Os recursos recupera-
dos com a Campanha serão 
investidos na construção 
de novas unidades”, expli-
ca o presidente da CDHU, 
Marcos Penido. Campa-
nha “Fique em dia com a 
sua Casa” Com 325.728 
contratos ativos no Estado 
de São Paulo e mais de 500 
mil unidades habitacionais 
entregues, a CDHU tem 
priorizado o atendimento 
às famílias de baixa renda, 
que têm prestação média 
de R$ 160,00.   Em 2011, 
ano da criação da “Cam-
panha Fique em dia com a 
sua Casa”, para promover 
a regularização financeira 
e contratual no Estado de 
São Paulo, o índice de ina-
dimplência era de 29,24%.

Região de Taubaté reduz
de 19,66% para 17,70%

a inadimplência


