
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  31 DE MARÇO DE 2016  EDIÇÃO 1686 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Prefeituras preparam 
edital para operação do 

Samu em Taubaté

Prefeitura de Tremembé 
lança ações de

combate à Hanseníase

Pinda prepara III
Festival de Música

da Juventude

Prefeitos das nove cidades 
que integram o Cisamu 
(Consórcio Intermunici-
pal do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia) participaram nesta 
terça-feira, 29 de março, 
de uma reunião na Secre-
taria de Saúde de Taubaté.
Durante a reunião, os 
representantes dos muni-
cípios  discutiram o for-
mato do edital de chama-
mento público que servirá 
para a contratação da em-
presa que ficará responsá-
vel pela operação do Samu.  

A Prefeitura de Tremem-
bé, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
promove ações com obje-
tivo de detectar de forma 
precoce casos da doen-
ça. Ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento 
da hanseníase estão sendo 
intensificados em toda a 
rede municipal de Saúde.
A iniciativa faz parte do 
compromisso de elimina-
ção da Hanseníase como 
problema de saúde pú-
blica, objetivando detec-
ção precoce da doença no 
município de Tremembé.
H a n s e n í a s e
A hanseníase é uma das 
doenças mais antigas que 
atinge a humanidade. A 

Os músicos de Pindamo-
nhangaba e região poderão 
participar do III Festival 
de Música da Juventude 
que acontece de 18 a 22 
de maio. O evento é or-
ganizado pelos profissio-
nais do Espaço Juventude 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 

A expectativa é que o edi-
tal seja publicado em abril.
Outro tema abordado foi 
a unificação do serviço 
do 192 das cidades. To-
das as ligações precisarão 
ser redirecionadas para 
a central de atendimen-
to de Taubaté, onde um 
médico regulador defi-
nirá o encaminhamento 
dos pacientes e os graus 
de urgência para cada caso.
Um ofício do Cisamu 
foi encaminhado ao Mi-
nistério da Saúde soli-
citando o repasse de 19 

melhoria das condições de 
vida e o avanço do conhe-
cimento científico modifi-
caram significativamente 
o quadro da hanseníase, 
que atualmente tem trata-
mento e cura. Os sinais e 
sintomas da doença são 
manchas brancas ou aver-
melhadas na pele, com 
dormência, perda de pe-
los e ou ausência de suor 
nas manchas, caroços pelo 
corpo, inchaço na face e 
orelhas. Quanto mais cedo 
forem percebidos esses 
sintomas, maiores são as 
chances de recuperação 
sem sequelas. A forma de 
contágio mais comum da 
doença é de pessoa para 
pessoa, pelas vias aéreas 

Cultura e demais secreta-
rias.  As inscrições serão 
recebidas no Departa-
mento de Cultura, loca-
lizado na Praça Barão do 
Rio Branco, número 22, 
centro, até o dia 4 de maio, 
às 16 horas. Poderão se 
inscrever músicos entre 
15 e 29 anos de idade. 
Os premiados receberão 

ambulâncias para o trans-
porte dos pacientes. São 
16 ambulâncias bási-
cas e mais três equipa-
das com UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). 
O consórcio aguarda um 
retorno do governo federal.
O consórcio tem 
formalizada a participa-
ção de Taubaté, Cam-
pos do Jordão, Tremem-
bé, Pindamonhangaba, 
Santo Antonio do Pinhal, 
São Luiz do Paraitinga, 
Lagoinha, Redenção da 
Serra e Natividade da Serra.

superiores (ao falar, tossir 
ou espirrar), por pessoas 
doentes que não estejam 
em tratamento. Quando 
não diagnosticada e não 
tratada precocemente, a 
hanseníase evolui para in-
capacidades físicas.Os me-
dicamentos são disponibi-
lizados na rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
com tratamento que varia 
de seis meses a um ano, 
dependendo da quanti-
dade de bacilos e lesões. 
A interrupção do trata-
mento põe em risco a 
saúde de toda a comu-
nidade e o diagnóstico 
precoce é a melhor me-
dida preventiva para o 
controle desta doença.

troféu e dinheiro. O festi-
val foi instituído pela Lei 
5.581, de 05 de novembro 
de 2013. O evento está 
dividido nas categorias 
interpretação e compo-
sição inédita. O regula-
mento e mais informações 
já estão disponíveis 
no site www.pindamo-
n h a n g a b a . s p . g o v. b r.

EMTU participa do
60º Congresso Estadual 

de Municípios em
Campos do Jordão

A Empresa Metropolita-
na deTransportes Urbanos 
de São Paulo – EMTU/
SP participará do 60º 
Congresso Estadual de 
Municípios que come-
ça hoje, nesta terça-feira, 
dia 29/03, em Campos do 
Jordão. O tema desse ano 
é “Crise: Dificuldades e 
Oportunidades”. No estan-
de do Governo doEstado 
haverá painéis de projetos 
da empresa já construídos 
ou em execução para o 
setor de transporte públi-
co, como o Terminal Vila 
Galvão do CorredorMe-
tropolitano Guarulhos – 
São Paulo;   aEstação de 
Transferência Barueri, o 
Terminal de Integração 
Carapicuíba, e reforma do 

Terminal Osasco do Cor-
redor Metropolitano Ita-
pevi - São Paulo; os termi-
nais, estações e viário da 
extensão do Corredor Me-
tropolitano Vereador Biléo 
Soares, na Região Me-
tropolitana de Campinas;   
além da maquete do VLT 
da Baixada Santista que 
já está operação entre as 
cidades de São Vicen-
te e Santos, somando os  
6,5primeiros quilômetros 
deste inédito sistema de 
transporte no país, por ser 
operado por veículos elé-
tricos, que não poluem o 
meio ambiente.    Pales-
tra Na quarta- feira, dia 
30/03,às 16h30, o presi-
dente Joaquim Lopes par-
ticipará do evento com 

a palestra “Desafios do 
Transporte Metropolita-
no nas Regiões do Estado 
de São Paulo”, demons-
trando que é possível 
propiciar à população 
um serviço de qualidade, 
com investimentos em 
infraestruturas de trans-
porte modernas e funcio-
nais, por meio de eficientes 
estratégias de gestão e ad-
ministração dos recursos 
públicos disponíveis. Ser-
viço: Evento: 60º Congres-
so Estadual de Municípios 
Data: de 
29 a 1º de abril
Local: Campos do Jor-
dão Convention Center
Endereço: Av. Mace-
do Soares, 499 – cam-
pos do Jordão – SP
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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

Crianças participam das 
comemorações ao Dia 

Mundial da Água em Pinda

Estudantes das escolas 
municipais participaram 
das ações comemorati-
vas ao Dia Mundial da 
Água (22 de março), na 
terça-feira (22). A come-
moração teve início no 
sábado (19), quando fo-
ram distribuídas mudas 
de árvores e redutores de 
vazão de água, na Praça 
Monsenhor Marcondes.
As comemorações ao Dia 
da Água estão sendo re-
alizadas na cidade sob 
coordenação do Conde-
ma – Conselho Munici-
pal de Defesa do Meio 
Ambiente, com apoio 
da Prefeitura, por meio 
de diversas secretarias e 
departamentos, Institu-
to Florestal, Instituto de 
Pesca, Sabesp e Exérci-
to, entre outros parceiros.
Nesta terça-feira (22), cer-
ca de 80 crianças da esco-
la municipal Prof. Paulo 
Freire, na Vila Prado, par-
ticiparam de um plantio 
de mais de cem mudas de 
árvores nas margens do 
Ribeirão do Curtume, que 
passa pelo bairro. Espécies 
como ipê amarelo, araçá, 
ingá, açoita-cavalo, pitan-
ga e urucum, entre outras, 
foram plantadas no local.
Para a gestora da unida-
de escolar, a participação 
das crianças na atividade 
é muito importante para 
sua formação. “As crian-
ças precisam conhecer 
para preservar. A educa-
ção ambiental é muito 
forte na Rede Municipal, 
integra o currículo, e esse 

plantio complementa as 
ações realizadas dentro 
da escola, como plantio 
de mudas ornamentais e 
revitalização da área in-
terna da unidade, tudo 
com a participação ativa 
das crianças”, explicou.
A ação teve início com 
uma palavra do diretor do 
Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitu-
ra, que explanou para as 
crianças sobre a impor-
tância desse plantio, que 
tem como intuito também 
substituir por árvores o en-
tulho jogado naquela área. 
O representante da Sabesp, 
Walmir Medeiros, falou às 
crianças sobre a importân-
cia do dia da Água e a as-
sessora em Meio Ambien-
te da Prefeitura finalizou 
o evento explicando sobre 
a importância das árvo-
res para a conservação da 
água e pedindo o apoio das 
crianças para a preserva-
ção das mudas plantadas.
Soltura de Peixes
Após o plantio, foi reali-
zada a soltura de peixes 
nativos no Rio Paraíba, 
com 30 crianças da escola 
municipal Dulce Pedrosa 
Romeiro Guimarães, do 
Boa Vista. Essas crianças 
haviam acabado de parti-
cipar de uma palestra mi-
nistrada pela Casa Verde, 
também integrando a pro-
gramação comemorativa.
A atividade teve o apoio 
do Instituto de Pesca 
(Apta), que doou dois 
mil lambaris, espécie na-
tiva do Paraíba, além 

do Exército, que auxiliou 
na soltura e realizou passeio 
de bote com as crianças.
O comandante do 2º Ba-
talhão de Engenharia de 
Combate “Borba Gato”, 
Ten. Cel. Rogério Caum, 
fez questão de acompanhar 
a ação. “Atualmente, exis-
te uma preocupação muito 
grande do Exército com 
questões ambientais. Das 
cerca de 30 a 40% das áre-
as ambientais legalizadas 
no Estado, cerca de 95% 
são áreas sob jurisdição do 
Exército. E esse contato 
com as crianças é muito 
importante para criar ne-
las uma mentalidade para 
a preservação. Isso é es-
sencial, pois elas represen-
tam o futuro”, declarou.
Para as professoras da es-
cola municipal, a partici-
pação dos alunos auxilia 
no processo de aprendi-
zagem. “Ações como essa 
são importantes para a 
formação da conscientiza-
ção nas crianças, sem fa-
lar que a vivência prática 
é muito mais interessante 
que a teoria, ajudando os 
alunos a memorizarem mui-
to mais facilmente os en-
sinamentos”, explicaram.
Outras atividades
Integraram, ainda, as 
comemorações do Dia 
Mundial da Água em Pin-
damonhangaba, ativida-
des na Casa Verde (Vila 
São Benedito) na quar-
ta-feira (23) e na escola 
Augusto César Ri-
beiro, (Vila Rica), 
na quinta-feira (24).

Temperaturas elevadas
com pancadas de 

chuva é a previsão da
Defesa Civil de Taubaté

O boletim meteorológi-
co aponta nebulosidade 
na divisa entre São Paulo 
e Minas, onde ocorrem 
pancadas de chuva de for-
ma rápida e localizada na 
tarde de hoje. Pelos pró-
ximos dias as tempera-
turas seguem elevadas e 
ainda são previstas pan-
cadas de chuva rápidas 
e localizadas dispersas 
pelas regionais paulistas.
Quarta (30/03): As con-
dições pouco mudam na 
quarta e as temperaturas 
voltam a ficar elevadas, fa-
vorecendo a formação de 
pancadas de chuvas rápidas 
e localizadas entre a tarde 
e o início da noite, mas 
que poderão resultar em 
pontos de chuva mais in-
tensa e descargas elétricas.
Quinta (31/03): A quin-
ta-feira ainda segue com 
predomínio do Sol, tem-
peraturas elevadas e pan-
cadas de chuva rápidas e 
localizadas entre a tarde 
e a noite dispersas pe-
las regionais paulistas.
Sexta (01/04): Na sex-
ta-feira as temperaturas 
seguem em elevação no 
decorrer do dia e o calor 
ainda favorece a formação 
de pancadas de chuva de 
final de tarde na faixa leste 
e áreas próximas, mas as 
chances de chuva dimi-
nuem no interior paulista.
Durante as chuvas de on-
tem, segunda para hoje, 
terça-feira, foram regis-
tradas rajadas de vento de 
aproximadamente 40 km/h 
pela estação automática do 
INMET(Instituto Nacio-
nal de Meteorologia) que 
fica no CAVEX no bairro 
Itaim. O índice pluviomé-
trico acumulado em 24 
horas foi de 20,4mm, pela 
estação pluviométrica do 
Cemaden (Centro Nacio-
nal de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Na-
turais) instalada no 5º Ba-
talhão da Polícia Militar, 
no bairro Independência.
No acumulado de 72h, que 
dá base para a mudança de 
nível de observação para 
alerta, durante a Operação 
Verão, o índice é o mesmo, 
20,4mm, o que mantem 
o estado de observação, 
acima de 80mm entra em 
estado de atenção. Nes-
te período a Defesa Civil 
de Taubaté não recebeu 
registro de ocorrências.
Em caso de alagamento 
ou outras emergências li-

gue para o telefone 199. 
Seguem abaixo as orien-
tações da Defesa Civil 
em situação de chuva:
G R A N I Z O
Abrigar-se da chuva 
torrencial que poderá 
acompanhar ao grani-
zo e causar inundações;
Não abrigar-se debai-
xo de árvores, pois 
há risco de quedas;
Não abrigar-se em frá-
geis coberturas metálicas;
Não estacionar veícu-
los próximos a torres 
de transmissão e placas 
de propaganda, pois es-
tas estarão sob influ-
ência de ventos fortes;
Evite engarrafamen-
tos em ruas e aveni-
das que foram afetadas 
pela chuva de granizo.
R A I O S
Cuidados fora de casa:
Abrigue-se em uma casa, 
edifício ou em alguma 
instalação subterrânea. 
Caso esteja em um veí-
culo, não saia. Feche 
os vidros e não encos-
te nas partes metálicas;
Evite lugares abertos, 
como estacionamentos, 
campos de futebol, etc.;
Se estiver no rio, lago ou pis-
cina, saia imediatamente;
Mantenha distância de ob-
jetos altos e isolados, como 
árvores, postes, quios-
ques, caixas d’água, etc.;
Afaste-se de objetos me-
tálicos grandes e expos-
tos, como tratores, esca-
das, cercas de arame, etc.;
Evite soltar pipas e não 
carregue objetos, como 
canos e varas de pesca;
Evite andar de bicicleta, 
motocicleta ou a cavalo;
Se não houver nenhum 
abrigo por perto, fique 
agachado com os pés jun-
tos até  a tempestade pas-
sar. Não deite no chão.
Cuidados duran-
te a tempestade:
• Afaste-se de apare-
lhos e objetos ligados 
à rede elétrica, como 
TVs, geladeiras e fogões;
• Evite utilizar o tele-
fone (a menos que seja 
sem fio ou celular);
• Afaste-se de janelas, to-
madas, torneiras, canos elé-
tricos e evite tomar banho.
Verdades so-
bre as tempestades:
As descargas elétricas 
acontecem na maio-
ria dos temporais;
Os raios são mais co-
muns no verão, mas po-

dem ocorrer no inverno;
O raio pode cair duas ou 
mais vezes no mesmo lu-
gar e normalmente atin-
ge o objeto  mais alto de 
um determinado local;
Os raios podem matar.
Fonte: IEE/USP
E N C H E N T E S
Algumas causas:
• Desmatamento de en-
costas e assoreamento dos 
rios, acúmulo de lixo nos 
bueiros e rios que prejudi-
cam o escoamento da água;
• Insuficiência da rede 
de galerias pluviais;
• Pavimentação de ruas 
e construção de calça-
das, reduzindo a su-
perfície de infiltração.
Cuidados antes:
• Tenha um lugar previs-
to, seguro, onde você e 
sua família possam se alo-
jar no caso de inundação;
• Coloque documentos e 
objetos de valor em sa-
cos plásticos bem fecha-
dos e em local protegido;
• Feche as portas, janelas e o 
registro de entrada de água;
• Desconecte os apare-
lhos elétricos da cor-
rente elétrica para evi-
tar curtos-circuitos;
• Retire todo o lixo e le-
ve-o para áreasnão su-
jeitas a inundações;
• Retire os animais 
de estimação de casa.
Alguns cuidados durante:
• Proteja a sua vida, a de 
seus familiares e amigos. 
Evite contato com as á-
guas de enchentes, elas 
estão contaminadas e po-
dem provocar doenças;
• Evite voltar para casa 
até as águas baixarem e 
o caminho estar seguro.
Só entre na água se for 
absolutamente necessário, 
usando botas de borracha.
Alguns cuidados depois:
• Tenha cuidado: veja 
se a sua casa não cor-
re risco de desabar;
• Remova a lama e o lixo 
do chão, das paredes, 
dos móveis e utensílios.
• Não use equipamen-
tos elétricos que te-
nham sido molhados;
• Lave e desinfete os ob-
jetos que tiveram contato 
com as águas da enchente;
• Evite beber água ou co-
mer alimentos que tiveram 
contato com as águas da 
inundação, pois eles po-
dem estar contaminados.
Fonte: Secretaria Nacio-
nal de Proteção e Defe-
sa Civil – SEDEC/MI
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
Processos de casamentos autuados entre 28/03/2016 e 28/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 192, Termo nº 6254
Faço saber que pretendem se casar MAICON DORIVAL DA CONCEIÇÃO e CAMILA GLAVICKAS 
SOARES COSTA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 27 de outubro de 1984, de pro-
fissão instalador de mármores, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Ernesto Narezi, nº 
197, Padre Eterno, nesta cidade, filho de JOSE DORIVAL DA CONCEIÇÃO, de 51 anos, nascido na data 
de 14 de março de 1965 e de MARIA ELISABETE MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, de 47 anos, nascida na 
data de 5 de agosto de 1968, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é 
natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 4 de dezembro de 1989, de profissão auxiliar de apoio, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Gabriel Moreira, nº 82, Parque São Cristóvão, 
Taubaté/SP, filha de LUIZ TADEU SOARES COSTA, de 66 anos, nascido na data de 17 de novembro de 
1949, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de São José do Barreiro/SP e de LIDIA GLAVICKAS 
SOARES COSTA, de 59 anos, nascida na data de 5 de setembro de 1956, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de São Paulo/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, 28/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 193, Termo nº 6256
Faço saber que pretendem se casar DEIVIS ALEX DE CAMPOS e LIZANDRA ZAINA MIGOTO, apren-
sentando 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 13 de maio de 1990, de profissão ajudante geral, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Paulino Rossi, nº 38, Centro, nesta cidade, filho de RUBENS 
LEITE DE CAMPOS, de 77 anos, nascido na data de 9 de fevereiro de 1939, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA ANTONIA DE CAMPOS, de 70 anos, nascida na data 
de 2 de maio de 1945, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de 
Tremembé - SP, nascida em 15 de setembro de 1992, de profissão empacotadora, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rodovia Alvaro Barbosa Lima Neto, nº 2473, Guedes, nesta cidade, filha de 
HUMBERTO MIGOTO, falecido em Taubaté/SP na data de 11 de setembro de 2014 e de IARA REGINA 
ZAINA MIGOTO, de 49 anos, nascida na data de 11 de maio de 1966, residente e domiciliada em Tre-
membé/SP, natural 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. Tremembé, 28/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 192, Termo nº 6255
Faço saber que pretendem se casar ALEX DOS SANTOS SOUSA e ANDREZA FERNANDA FRANÇA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 16 de janeiro de 1984, de profissão ajudante geral, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Seis, nº 318, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de 
JUSSELIAS MOREIRA DE SOUSA, de 67 anos, nascido na data de 18 de outubro de 1948, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Iguaí/BA e de LINDINALVA DIAS DOS SANTOS, de 61 anos, 
nascida na data de 20 de março de 1955, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Vitória da 
Conquista/BA. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 20 de junho de 1988, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ FRANÇA, falecido 
em em Tremembé/SP na data de 23 de junho de 2004 e de CREUSA GUEDES FERREIRA FRANÇA, 
de 46 anos, nascida na data de 4 de agosto de 1969, residente 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, 28/03/2016.

“LUCAS M FRANCISCO ME, torna público que re-
cebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação Nº 3005178, válida até 
23/03/2019, para Sorvetes; 
fabricação de à RUA J K DE OLIVEIRA, 135, SOR-
VETERIA, CENTRO, SÃO BENTO 
DO SAPUCAÍ.”
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Extrato da Lei nº 1.047 – de 14 de março de 2016.

 “Autoriza o Poder Executivo a permutar terreno e dá outras providências” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. 
A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 
12 3676 1600. 

Extrato da Lei nº 1.048 – de 29 de março de 2016.

 “Dispõe sobre a incorporação no orçamento vigente de crédito adicional 
especial e suplementar, referente a convênio firmado com o Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. 
A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 
12 3676 1600.

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

Tel: (12) 3676-1600

Escola Municipal de Artes 
Maestro Fêgo Camargo abre 

inscrições para professor 
eventual em Taubaté

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté tornou 
público o edital para 
a seleção de profes-
sor eventual para atu-
ar na Escola Municipal 
de Artes Maestro Fêgo 
Camargo. As inscrições 
serão realizadas de 30 
de março a 4 de abril,  à 
rua Itanhaém 37, Jar-
dim Russi,  das 8h30 às 
11h30 e das 14h às 18h.
Será formado cadastro re-
serva para as funções de 
professor III nas áreas de: 

música, artes plásticas, te-
atro e dança. A hora-aula 
será de R$20,44 com jor-
nada de trabalho de até 
160 horas por até 30 dias.
A seleção dos candida-
tos será feita por meio 
de provas de títulos, nas 
áreas de atuação, em 
conformidade com o 
edital, e comprovação 
dos requisitos mínimos.
No ato da inscrição o 
candidato deverá anexar-
cópias: do diploma que 
comprove a habilitação 

na disciplina, diplomas 
dos títulos, atestado de 
antecedentes criminais, 
comprovantes de quita-
ção das obrigações com 
o serviço militar e justiça 
eleitoral. As cópias deve-
rão estar acompanhadas 
do respectivo documento 
original para conferência.
Conforme previsto em 
edital é de responsabili-
dade do candidato acom-
panhar o andamento do 
processo pelo site da 
Prefeitura de Taubaté.

Taubaté abre 516 vagas de 
cursos profissionalizantes 
nas Escolas do Trabalho

As Escolas do Traba-
lho de Taubaté vão ofe-
recerem abril 516 vagas 
para cursos profissiona-
lizantes em várias áreas.
Os cursos de Auxiliar Ad-
ministrativo, Informática 
Básica, Word Avançado, 
Excel, Eletricista Insta-
lador, Encanador e Auto-
mação Pneumática Indus-
trial são certificados pelo 
Senai e têm como pré-re-
quisito o ensino funda-
mental completo. Para se 
candidatar aos cursos de 
Eletricista Instalador e En-
canador, a idade mínima 
exigida é de 18 anos, os 
demais, a partir de 16 anos.
Para realizar a matrícu-
la basta comparecer pes-
soalmente à unidade es-
colhida, tendo em mãos 
cópias do RG, CPF, 
comprovante de en-
dereço e comprovan-
te de escolaridade.
Os cursos oferecidos pe-
las Escolas do Trabalho 
são gratuitos, de curta e 
média duração, possibi-
litando uma inserçãono 
mercado de trabalho ou a 

abertura do pró-
prio negócio.
Confira o endereço 
das unidades, telefo-
ne e a datada inscri-
ção de cada curso:
Alto do Cristo
04/04 – Digita-
ção e Informática
06/04 – Decoupa-
geme Patch Apliquê
Endereço: Praça do 
Cristo Redentor, 17
Tel: 3631-5433
A r e ã o
05/04– Informá-
tica Melhor Idade
26/04- Informática Básica
Av. Santa Cruz do Areão, s/n
Tel: 3624-7144
C e c a p
12/04- Automação 
Pneumática Industrial
14/04 – Informá-
tica Melhor Idade
26/04 – Esco-
v a ç ã o / P e n t e a d o
Rua Firmo Men-
des Castilho, 750
Tel: 3686-1421
E s t i v a
05/04 – Auxi-
liar Administrativo
06/04 – Manicure e Pedicure

12/04 – Digitação
13/04 – Informática Básica
14/4 – Escovação
Rua Edmun-
do Morewood, 551
Tel: 3629-7008
G u r i l â n d i a
05/04 – Digitação
06/04 – Informática Básica
12/4 – Word Avan-
çado e Excel Básico
26/4 – Informáti-
ca Melhor Idade
Rua Bambi, 50
Tel: 3624-8173
Jaboticabeiras I
04/04 – Eletri-
cista Instalador
05/04 – Encanador
Av Monte Castelo, 15
Tel: 3625-5068
Jaboticabeiras II
06/04 – Informática Básica
12/04 – Auxi-
liar Administrativo
14/04 -Excel Básico
Av. Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1555
Tel: 3622-1170
Santa Tereza
12/04 – Digitação
Rua Antônio da Sil-
va Lobo, 1360.
Tel: 3622-1170

Codivap Turismo avalia 
gestão em Pinda

Os integrantes do Codivap 
Turismo se reuniram na 
semana, em sua sede, em 
Taubaté, para avaliação 
dos trabalhos desenvolvi-
dos nas cidades durante 
2015. Na reunião, os re-
presentantes dos depar-

tamentos e secretarias de 
Turismo das cidades de 
Campos do Jordão, Pinda, 
Canas, Cruzeiro, Tauba-
té, Paraibuna, Monteiro 
Lobato, Aparecida e Gua-
ratinguetá demonstraram 
os projetos realizados. Na 

ocasião também foi feito 
o desligamento da presi-
dente, representante de 
Pindamonhangaba, assu-
mindo o vice, da cidade 
de Guaratinguetá. A nova 
eleição ficou agenda-
da para o dia 11 de abril. 
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Prefeitura de Taubaté realiza 
mais uma reunião com

Associação de  Moradores

O prefeito Ortiz Junior 
recebeu nesta sema-
na os  representantes da 
Associação de Morado-
res do bairro Chafariz 
e região para mais uma 
reunião do Orçamento Ci-
dadão. A Associação de 
Moradores do Chafariz 
– Ama Guaianas foi rece-
bida pelo prefeito, acom-
panhado do vice-prefeito, 
secretários de Educação, 
Saúde e Mobilidade Ur-
bana, e representantes 

da pasta de Serviços Pú-
blicos. A reunião é coor-
denada pela Assessoria 
Especial de Participação 
Comunitária da prefeitura. 
A presidente da associação, 
Elisangela Alves Rovida 
de Souza trouxe diversas 
solicitações da comuni-
dade. Entre os principais 
assuntos discutidos estão 
a obra de revitalização da 
Praça, que deverá ser lici-
tada ainda nesse primeiro 
semestre, além de pedido 

de podas de árvores, vis-
toria em casas e terrenos 
vazios com possíveis fo-
cos do mosquito Aedes 
Aegypti e a reforma da 
quadra do bairro Maria 
Augusta. Todas as solicita-
ções foram anotadas e se-
rão encaminhadas aos de-
partamentos responsáveis. 
Estas reuniões fa-
zem parte do projeto 
Orçamento Cidadão e es-
tão previstas para acon-
tecer semanalmente.

Programa Voluntários do 
Esporte abre inscrições em 

Taubaté

Crianças do Castolira 
participam de plantio 
de árvores em Pinda

O Prove (Programa de 
Voluntários do Esporte), 
criado para os Jogos Re-
gionais de Taubaté no ano 
passado, está com as ins-
crições abertas novamen-
te. A intenção do programa 
é atender todos os eventos 
da Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura.
Os interessados devem ter 
mais de 18 anos e fazer as 
inscrições pelo site oficial 
da administração munici-
pal: www.taubate.sp.gov.

O Castolira recebeu, nesta 
semana, mais 21 árvores. 
O plantio foi realizado em 
conjunto com a comuni-
dade, dentro do projeto 
“Semeando Valores”, en-
cabeçado pela equipe da 
Estratégia de Saúde da 
Família, com a parceria 
do Departamento de Meio 
Ambiente e Departamento 
de Serviços Municipais.
Cerca de 130 alunos, entre 
4 e 12 anos, da Escola Mu-
nicipal “Professora Julieta 
Reale Vieira” participaram 
do plantio de quatro oitis 
e três resedás, na calçada 
da unidade escolar, e mais 
14 mirindibas rosa na área 
verde próxima. Além do 
plantio, as crianças ou-
viram palestras sobre a 
importância das árvores e 

br. O voluntário deve clicar 
na “aba” Secretarias, em 
seguida Esportes e Lazer e 
finalmente no item Prove.
Entre as funções dos vo-
luntários estão o auxilio 
no suporte e manutenção 
de equipamentos espor-
tivos, apoio operacional 
durante as competições, 
distribuição e manuseio 
de equipamentos espor-
tivos, orientação do flu-
xo de pessoas durante 
as entradas e saídas das 

da preservação. Também 
foi realizada uma conver-
sa com os pais de alunos 
e integrantes do projeto, 
solicitando o apoio para a 
multiplicação das informa-
ções, visando tanto a pre-
servação das mudas plan-
tadas quanto a denúncia 
dos veículos, por meio do 
número das placas, que es-
tão depositando entulho e 
lixo nos locais irregulares.
A equipe do Meio Am-
biente da Prefeitura lem-
brou, ainda, que a Cole-
tora Pioneira passa três 
vezes por semana no bair-
ro recolhendo o lixo co-
mum, nas quartas-feiras 
há a coleta seletiva e que 
o entulho deve ser leva-
do ao depósito de inertes, 
localizado no Araretama.

instalações, suporte ao 
controle de credenciais 
nas entradas de acesso li-
mitado, fornecimento de 
informações gerais dentro 
das áreas de competições, 
auxilio no deslocamento 
de pessoas com defici-
ência dentro das insta-
lações e assistência aos 
patrocinadores e parcei-
ros em geral dos eventos.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.

Além da ação na escola, 
a população participou do 
plantio de 14 mudas de 
árvores na área verde pró-
xima à escola, formando 
uma cerca viva, visando 
coibir o depósito de lixo e 
entulho, que já estava vi-
rando rotina naquele local.
A intenção das integran-
tes do projeto “Semean-
do Valores” é formar ali 
um bosque ou uma área 
de lazer, para beneficiar 
toda a população. As mu-
lheres participantes do 
projeto confeccionaram 
cartazes que foram pre-
gados no local para que 
as pessoas não joguem 
mais lixo naquela área.
A próxima reunião des-
te projeto está agenda-
da para o dia 20 de abril.

Prefeitura de Ilhabela 
inicia obras de  
ampliação da

Maternidade do
Hospital Municipal

A Prefeitura de Ilhabe-
la iniciou as obras de re-
forma e de ampliação da 
Maternidade do Hospital 
Municipal “Gov. Mario 
Covas Junior”. O valor 
do investimento é de R$ 
1.397.648,73 e as obras 
incluem toda impermea-
bilização da cobertura de 
toda a planta do hospital, 
a ampliação da farmácia e 
a pintura de todo o prédio. 
“Este é mais um grande 
investimento que realiza-
mos na saúde, a ampliação 
da nossa maternidade de 
Ilhabela, que aumentará 
o número de leitos e pro-
porcionará mais conforto 
para mães e bebês. Tam-
bém na saúde, a Prefeitura 
trabalha na construção do 
novo posto do Sul da Ilha, 
na Praia Grande”, destaca o 
prefeito Toninho Colucci.
A conclusão das obras está 
prevista para final de julho 
deste ano. Hoje, a ala da 
Maternidade do Hospital 

Municipal conta com um 
total de sete leitos e após 
a reforma contará com 11 
leitos, sendo oito leitos 
destinados para pós-parto 
e gestantes patológicas, 
um para parto e dois para 
exames, medicação e ob-
servação. A nova materni-
dade terá toda a estrutura 
propícia para a humaniza-
ção do parto, proporcio-
nando maior conforto para 
a gestante e para o recém-
nascido, assim como para 
a equipe hospitalar. “Com 
essa ampliação, vamos dar 
ainda mais ênfase na hu-
manização do parto, com 
uma estrutura melhor para 
receber as mães e os be-
bês”, destacou a secretá-
ria de Saúde, Dra. Lúcia 
Heidorn Reale Colucci.
Em razão da obra, a 
maternidade atualmen-
te está instalada em outra 
área do hospital e conti-
nuará atendendo normal-
mente de forma tempo-

rária. “Esta reforma vai 
proporcionar a melhoria 
da ambiência da materni-
dade, pois teremos condi-
ções de instalar em quartos 
separados gestantes com 
patologias, puérperas e 
pós-abortamento, trazendo 
assim uma hospedagem 
mais confortável e acolhe-
dora”, explicou a gerente 
de enfermagem do Hospi-
tal, a enfermeira obstetra 
Mara Celi Reis de Lima.
Segundo Mara Celi, outra 
novidade será o aperfei-
çoamento do parto huma-
nizado, pois haverá uma 
banheira para ser utiliza-
da como método não-far-
macológico para o alívio 
das dores no trabalho de 
parto. A reforma também 
resultará em um con-
sultório exclusivo para 
o setor de Maternidade, 
sala de exames e apli-
cação de medicamentos 
e posto de enfermagem 
mais amplo e funcional.

PAT de Caraguá divulga  vagas da 
semana

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de cozinha, Au-
xiliar de enfermagem, 
Auxiliar de lavanderia, 
Balconista de lanchone-
te, Borracheiro, Coorde-
nador de fast food, Ele-
tricista, Encarregado 
de oficina, Instalador de 
painéis, Instalador de som 

e acessórios de veículos, 
técnico de manutenção 
em extintor de incên-
dio, Mecânico a diesel, 
Eletricista de automóveis, 
Motorista de munk, Mo-
torista de ônibus urbano, 
Nutricionista, Operador 
de caixa, Recepcionista 
atendente, Recepcionis-
ta de hotel, Serralheiro, 
Técnico de manutenção 
eletrônica (eletrodomés-
tico), Técnico em nutri-
ção e Vendedor pracista.
As vagas possuem perfis 

específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de en-
c a m i n h a m e n t o s , 
ou ainda, em caso 
de encerramento pe-
los empregadores que 
as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.


