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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé
realiza plantio de

palmeiras no bairro
Flor do Campo

Servidores da Prefeitura 
de Pindamonhangaba
têm facilidades para

comprar imóveis

A Prefeitura de Tremembé 
representada pela Secreta-
ria de Agricultura e Meio 
Ambiente realizou no últi-
mo dia 23, o plantio de 04 
palmeiras nativas na área 
verde de fronte a Paróquia 
Jesus Ressuscitado, matriz 
da Comunidade Rosa Mís-
tica a Rua dos Agapan-

A Secretaria de Habitação 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou o cadas-
tro dos seus servidores que 
desejam adquirir imóveis, 
por meio de financiamento 
com a Caixa Econômica 
Federal.
Com o preenchimento do 
formulário, a Prefeitura 
verifica em qual faixa sa-
larial a família se enquadra 

* Palmeiras não tem Mundial

tos 219 no Bairro Flor do 
Campo, dirigida pelo Pá-
roco Padre Edgar Delbem.
Nesta comunidade congre-
gam centenas de pessoas 
que preconizam o bom re-
lacionamento com base no 
cristianismo, no respeito 
e afeto do convívio fami-
liar portanto a arborização 

para que possa informar 
sobre empreendimentos 
compatíveis existentes em 
Pindamonhangaba, inde-
pendentemente da renda 
do interessado ou perfil do 
imóvel.
O cadastramento, que co-
meçou esta semana e vai 
até maio, é para aos servi-
dores públicos municipais 
que não possuem imóveis 

das praças e áreas verdes 
de seu entorno valoriza a 
qualidade de vida dos ci-
dadãos e do bairro.
A arborização é um pro-
grama de trabalho con-
tínuo, nosso objetivo é 
guarnecer de árvores e re-
vitalizar todos os bairros 
de nosso município.

registrados em seu nome 
e gostariam de adquirir 
casa ou apartamento com 
as vantagens do financia-
mento da Caixa Economia 
Federal.
Os interessados devem fa-
zer cadastro pelo site da 
Prefeitura ou preencher 
formulário, que está sendo 
entregue junto com as ces-
tas básicas.

Prefeitura de Ilhabela 
convoca selecionados de 

concurso público

Prefeitura de Paraibuna 
realiza processo seletivo 
simplificado para vagas 

temporárias para
professores

A Prefeitura de Ilhabela 
divulgou nesta sexta-feira, 
3, uma nova lista de can-
didatos selecionados de 
dois concursos públicos: 
06/2014 e 01/2016.
Os convocados que serão 
chamados são das seguin-
tes áreas:
Analista de Sistemas, 4° 
colocado; Auxiliar Admi-
nistrativo, 146° ao 155° 
colocado; Auxiliar de Ser-

O Governo Municipal, por 
intermédio da Diretoria de 
Educação, Esportes e Cul-
tura realizará o processo 
seletivo simplificado nº 
01/2017, visando a contra-
tação – por tempo determi-
nado – de professores de 
PEB I, Inglês, Educação 
Física e Arte.
     As inscrições aconte-
cem de 08 a 14 de março, 

viços Gerais, 297° ao 306° 
colocado; Monitor de Alu-
nos, 59° ao 73° colocado; 
Merendeira, 24° colocado; 
motorista, 23° ao 26° colo-
cado; Técnico Desportivo 
de Ruggby, 1° colocado.
Os selecionados devem 
comparecer na Divisão 
de Recursos Humanos, na 
Rua Prefeito Procópio de 
Araújo Carvalho, n° 86, 
no Perequê, de 06 a 10 

das 10h às 17h, no prédio 
da Diretoria de Educação – 
na Rua Coronel Camargo, 
112, Centro de Paraibuna. 
Serão oferecidas 14 vagas, 
sendo dez para professor 
PEB I, uma para professor 
de Inglês, uma para pro-
fessor de Educação Física 
e duas para professor de 
Arte.
     Os candidatos paga-

de março, das 10h às 17h 
(exceto finais de semana e 
feriado).
O não comparecimento no 
prazo estipulado implicará 
na renúncia do candidato 
que poderá ser substituído 
pelo seu sucessor na lista 
de classificação.
Confira os nomes no edital 
disponivel no site oficial 
da prefeitura: www.ilha-
bela.sp.gov.br

rão uma taxa de 20 reais 
de inscrição para concor-
rerem as vagas, além de 
apresentarem os seguin-
tes documentos originais 
e suas respectivas cópias: 
RG, CPF e o comprovante 
de pagamento da inscri-
ção.
Mais detalhes no Edital do 
Processo Seletivo ou pelo 
telefone: 3974-2100. 
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades

Pelo dia em que você nasceu, o que você é?
Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a) 
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador (a

Humor

Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gos-
taria de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... 
Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo?
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Adminis-
tração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, escrevi 
cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia, falo corretamente 
cinco idiomas, entre eles o latim e o mandarim e agora quero aprender um jeito de 
arrumar um emprego.
***
Príncipe encantado: loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente companhei-
ro, dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura 
viúva rica e ingênua, para fins matrimoniais. Tratar com Severino Barba de Bode, 
na barraca 21, no acampamento do DERSA.
***
Alugo uma árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade, 
por um preço super especial: 100 reais por mês. Observação: Alugamos apenas no 
período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens 

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa convivência está 
na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de desvirtuar completa-
mente um simples comentário. Mesmo quando você está com a razão, pode colocar 
tudo a perder, com uma expressão mal usada. O conteúdo da conversa é imediata-
mente posto de lado porque aquele que se sente ofendido quer se defender e assim 
acabamos metidos em uma briga sem nenhuma razão.
***
Ninguém consegue viver sozinho. Ter amigos e companhia é muito importante para 
qualquer pessoa. Mesmo quem é mais retraído ou individualista precisa comparti-
lhar certos momentos da sua vida. Não é só nas horas difíceis que precisamos de 
um ombro amigo para nos apoiar e acolher nossa dor. Também nas horas de alegria 
é preciso ter alguém com quem comemorar as vitórias. É muito triste curtir sozinho 
um sucesso, sem ninguém que nos aplauda nem erga um brinde às nossas conquis-
tas. Antes de declarar para todos que não precisa de ninguém, reflita com calma 
sobre o assunto.
***
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de marcas, não arrisca 
vestir uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente 
quem não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não ar-
risca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos 
uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos.

Pensamentos, provérbios e citações

Não sou suficiente jovem para saber tudo.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força.
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito.
Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.

MISCELÂNEA Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 119, Termo nº 6506
Faço saber que pretendem se casar ENEIR GONZAGA COELHO e NEILIA-
NA FERREIRA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Cunha - SP, nascido em 16 de junho de 1969, de profissão micro empresário, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado no meso endereço da contraen-
te, filho de BENEDITO PEREIRA COELHO, falecido em Guaratinguetá/SP na 
data de 22 de abril de 1989 e de ANNA GONZAGA COELHO, de 80 anos, nas-
cida na data de 13 de junho de 1936, residente e domiciliada em Guaratinguetá/
SP, natural de Cunha/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 11 de julho 
de 1986, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada 
na Rua Esther Leal Bueno, nº 75, Residencial Santa Izabel, nesta cidade, filha 
de JORGE FERREIRA SILVA, de 60 anos, nascido na data de 30 de março de 
1956 e de MARIA REGINA OLIVEIRA SILVA, de 51 anos, nascida na data 
de 25 de maio de 1965, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de 
Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 119, Termo nº 6507
Faço saber que pretendem se casar EDIMILSON MACEDO DE OLIVEIRA e 
ANA CRISTINA RODRIGUES, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Itapebi - BA, nascido em 26 de setembro de 1975, de profissão pintor, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua das Calêndulas, nº 152, Vale 
das Flores, nesta cidade, filho de NEÍDO SOUZA DE OLIVEIRA, residente e 
domiciliado em Taubaté/SP, natural de Itapebi/BA e de ELZA MACEDO DE 
OLIVEIRA, de 62 anos, nascida na data de 21 de agosto de 1954, residente e 
domiciliada em Itapebi/BA, natural de Itapebi/BA. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 10 de fevereiro de 1975, de profissão diarista, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ PE-
DRO RODRIGUES, d e79 anos, nascido na data de 9 de julho de 1937, residente 
e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA APARECIDA 
RODRIGUES, falecida em Taubaté/SP na data de 10 de setembro de 2009. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE SUSHIMAN
AUXILIAR DE APOIO ADMINS-
TRATIVO – P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – P.C.D.
ESTÁGIO EM MARKETING
INSTALADOR DE ALARME RESI-
DENCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
MANICURE
MECANICO DE MAQUINA INDUS-
TRIAL
PADEIRO
PASSADEIRA
PROFESSOR DE TEATRO
REPRESENTANTE COMERCIAL
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
VENDEDOR EXTERNO
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.
 
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.
br

Animais de estimação impulsionam desenvolvimento das crianças

Novo estudo mostra que os pets promovem habilidade social e autoestima em crian-
ças
BRUXELAS, 7 de março de 2017 - /PRNewswire/ -- Crescer com um animal de 
estimação pode trazer benefícios sociais, emocionais e educacionais às crianças e 
adolescentes, de acordo com um estudo publicado na semana passada. Crianças 
com animais de estimação tendem a ter autoestima mais elevada, se sentem menos 
sozinhas e têm mais habilidades sociais. A pesquisa sustenta a convicção de que os 
pets podem ajudar no desenvolvimento de crianças saudáveis.

O Estudo da Universidade de Liverpool, publicado no International Journal of En-
vironmental Research and Public Health (Jornal Internacional de Pesquisa Ambien-
tal e Saúde Pública) foi financiado pelo WALTHAM Centre for Pet Nutrition, parte 
da Mars Petcare, maior empresa de alimentos para pets do mundo e líder global 
absoluta no segmento, e liderado pela Dra. Carri Westgarth, do Instituto de Infecção 
e Saúde Global (Institute of Infection and Global Health). Os pesquisadores reali-
zaram uma análise profunda e uma avaliação de qualidade dos estudos que inves-
tigaram os efeitos de se ter animais de estimação no desenvolvimento emocional, 
educacional e comportamental de crianças e adolescentes.

“Qualquer um que cresceu com um animal de estimação e o amou sente, intrinsi-
camente, o valor da convivência”, diz a Dra. Carri Westgarth, líder do projeto. “As 
evidências científicas provenientes de investigações sobre os benefícios ao desen-
volvimento de crianças e adolescentes parecem promissoras. Analisamos profunda-
mente essas evidências para entender que benefícios em potencial são mais forte-
mente sustentados. Em última análise, isso irá nos permitir saber mais sobre como 
os animais de estimação dão suporte emocional, educacional e social às crianças e 
adolescentes”.

“As idades críticas para o impacto da presença de animais de estimação na autoes-
tima parecem ser mais expressivasem crianças com menos de seis anos e também 
em pré-adolescentes e adolescentes com mais de 10. Em geral, cães e gatos são 
considerados os melhores provedores de suporte social, talvez em função de um 
nível maior de interação e reciprocidade em comparação com outros animais de 
estimação”, diz a autora principal do estudo Rebecca Purewal. Nas culturas ociden-
tal e não-ocidental os animais de estimação podem agir como uma forma de apoio 
psicológico, ajudando as crianças a se sentirem melhor sobre si mesmas e criando 
uma autoimagem positiva”.

“Os padrões entre subpopulações e grupo de idade sugerem que animais de estima-
ção têm o potencial de promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes sau-
dáveis”, diz a pesquisadora de WALTHAM? Nancy Gee, coautora do estudo. “Esse 
é um campo estimulante e ainda há muito que aprender sobre os processos através 
dos quais a propriedade de animais de estimação pode impactar o desenvolvimento 
de crianças saudáveis”.
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Mudança nos horários de 
agendamento odontológico 

no Postão em Caçapava

Atenção novo horário de 
agendamento odontoló-
gico em Caçapava. A Se-
cretaria de Saúde informa 
que a partir de hoje (02 de 
março de 2017) o horá-
rio de agendamento para 

tratamento odontológico 
prestado no Centro de Saú-
de “Dr. Odilon de Souza 
Miranda” (Postão), acon-
tecerá sempre nas quin-
tas-feiras às 14h. A mu-
dança ocorreu devido as 

solicitações dos usuários 
do sistema. Dúvidas entrar 
em contato com a Maria 
Luiza: 12 3653.4000 - Ra-
mal 212 Ou pelo e-mail: 
odonto.saude@cacapava.
sp.gov.br

Prefeitura de Taubaté
inicia aulas de Capoeira 

de Angola em 2017

A Secretaria de  
Turismo e Cultura de 
Taubaté inicia nes-
ta segunda-feira, dia 6 
de março, as aulas de  
Capoeira de Angola, no 
Centro Cultural “Toninho 
Mendes”.

Nas segundas-feiras 
as aulas são para a ter-
ceira idade e aconte-
cem das 9h20 às 10h20.  
As turmas infantis se divi-
dem em crianças de 2 a 4 
anos, das 14h30 às 15h30, 
e de 5 a 7 anos, das 18h10 

às 19h, na terça-feira.
Já a turma de ado-
lescentes é das  
19h às 20h e a de adultos 
das 20h às 22h, na terça-
feira. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3621-6040.

Confira a programação completa:

Segunda-feira
Atividade: Turma 3ª Idade
Horário: 09h20 – 10h20
Atividade: Atendimento aos Pais
Horário: 11h – 12h
Atividade: Oficina de Berimbau
Horário: 14h10 – 15h50

Terça-feira
Atividade: Turma de 2 a 4 anos
Horário: 14h30 – 15h30

Atividade: Turma de 5 a 7 anos
Horário: 18h10 – 19h
Atividade: Turma Adolescentes
Horário: 19h – 20h
Atividade: Turma Adultos
Horário: 20h – 22h

Quarta-feira
Atividade: Turma de 8 a 11 anos
Horário: 14h30 – 15h30
Endereço: Praça Coronel Vitoriano, 1, 
Centro.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2017,para Registro de Preços 
nº05/2017, Processo nº 07/2017, Edital 05/2017, para Contratação de Empresa 
para possível Fornecimento de Materiais de Limpeza e Descartáveis. Abertura 
da Sessão Pública dia 22/03/2017 às 09:00 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
21/03/2017, 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

Extrato da Lei nº 1.071 – de 03 de março de 2017.

 “Autoriza o Poder Executivo a realizar serviços com maquinários e equipamentos 
públicos no programa municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico dos 
proprietários de imóveis urbanos e rurais do município de Redenção da Serra / SP 
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 1.072 – de 03 de março de 2017.

 “Institui o Programa de Recuperação de Créditos Municipais de Natureza Tribu-
tária e não 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. 
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Campos do Jordão
discute Saúde da Mulher 

no dia 10 de março

Pindamonhangaba terá 
uma Central Municipal de 

Conselhos

Um evento voltado à dis-
cussão da saúde da mu-
lher acontece no dia 10 
de Março, em Campos do 
Jordão. A Plenária Muni-
cipal de Saúde da Mulher 
terá início às 13h, no an-
fiteatro do Complexo Mu-
nicipal de Saúde e é aberta 
ao público.

Os conselhos municipais 
de Pindamonhangaba po-
dem contar agora com um 
novo local de atendimen-
to: a Central Municipal de 
Conselhos, na Av. Albu-
querque Lins, 138 (fundo 
do PAT, antiga incubadora 
de empresas).
A Central vai atender, au-
xiliar e assessorar os con-
selhos, oferecendo mais 
suporte administrativo 
para o desenvolvimento 
dos trabalhos. Além dis-
so, o prédio está sendo 
adequado para oferecer 
melhores ambiente e in-
fraestrutura, com sala ad-

Palestras, depoimentos e 
propostas serão feitas du-
rante todo o dia na Plená-
ria. Por fim, haverá uma 
eleição e indicação das 
propostas e delegados para 
a etapa regional que deve-
rá acontecer ainda no mês 
de Março. 
Esta é a primeira vez que 

ministrativa, sala de reu-
niões e amplo espaço para 
acolher os Conselhos.
“O espaço é amplo, será 
necessário algumas ade-
quações, mas acredito va-
mos conseguir superar as 
expectativas e dar um óti-
mo suporte para os conse-
lhos e entidades da cidade 
ajudando a desenvolver 
grandes trabalhos e pro-
jetos para a população”, 
disse o responsável pelo 
projeto, Rodrigo Godoi.
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Vieira Domin-
gues, acredita que este es-

Campos do Jordão reali-
za um fórum de discussão 
sobre a saúde da mulher. 
Se aprovadas no plená-
rio regional, as propostas 
jordanenses podem ser 
encaminhadas à Brasília 
e construir novas políticas 
públicas para a saúde da 
mulher.

paço beneficiará o trabalho 
dos conselhos. “O nosso 
objetivo é auxiliar e fazer 
com que os conselhos te-
nham o seu espaço e pos-
sam atender as demandas 
da população, trabalhando 
em prol da cidade”, expli-
cou.
O horário de atendimento 
da Central Municipal de 
Conselhos é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12h 
e das 13h às 17h. Mais 
informações podem ser 
obtidas no 3643-1518, ra-
mal 7220, ou pelo e-mail 
c.conselhos@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

Servidores de Taubaté 
participam de curso de 
sistemas inteligentes

Trinta servidores da Pre-
feitura de Taubaté irão 
participar a partir do dia 6 
de fevereiro, do curso so-
bre Sistemas Inteligentes, 
ministrado pela Polícia 
Militar no Comando de 
Policiamento do Interior 

em São José dos Campos.
Serão três dias de trei-
namento, em que  
18 agentes da Guarda Ci-
vil Municipal e 12 agen-
tes de trânsito, das 9h às 
17h, receberão instru-
ções para implantar em 

Taubaté um sistema em 
que ligações para o 190 
serão direcionadas para o  
COI (Centro de Operações 
Integradas), quando a na-
tureza da ocorrência esti-
ver relacionada as ques-
tões municipais.

SUGESTÃO DE RECEITA PARA QUARESMA
Sardinha na brasa da Quinta do Olivardo

1kg de sardinhas frescas
Sal grosso a gosto
Fatias de pão português
Azeite a gosto
Pimentão vermelho fatiado para acompanhar
Batatas bolinha para acompanhar

Modo de preparo
Para manter maciez e o sabor da carne, não corte os 
peixes, mantendo os miúdos. Tempere com sal grosso e coloque-os lado a lado na 
grelha, com as fatias de pimentões por cima dos peixes.
Coloque as batatas pré-cozidas na grelha, temperadas com sal grosso, ao lado dos 
peixes, para que o sabor da carne passe para as batatas.
Leve a grelha ao fogo, por 10 minutos, virando sempre.
Para servir, coloque as sardinhas sobre as fatias de pão e regue com azeite a gosto.
Abraços!

Taubaté fecha fevereiro 
com redução histórica de 

casos de dengue

Balanço divulgado 
pela Vigilância Epide-
miológica de Taubaté  
indica que a redução histó-
rica de casos de dengue se 
consolidou nos primeiros 
dois meses do ano, com 
apenas 16 registros confir-
mados contra 901 no mes-
mo período de 2016.
De janeiro até ago-

ra foram 501 notifica-
ções de suspeitas da  
doença, com 15 casos po-
sitivos autóctones e um 
caso importado, 341 re-
gistros negativos e 144 
aguardando o resultado de 
exames.
Apesar disto, a popu-
lação precisa continu-
ar a ajudar o município  

no combate ao mosquito 
Aedes aegypti, em espe-
cial nos próximos dias.
Com o término do ve-
rão, em 20 de mar-
ço, ficam menores as  
chances de um aumento sig-
nificativo de casos. Taubaté  
ainda não tem casos con-
firmados de zika e chikun-
gunya este ano.

Confira o balanço de notificações e ca-
sos:

Dengue
Período – janeiro a 3 de março
Notificações – 501
Casos confirmados autóctones – 15
Caso confirmado importado – 1
Casos negativos – 341
Aguardando resultado de exames – 144

Zika
Notificações – 9
Casos confirmados – 0
Caso negativo – 1
Aguardando resultado de exames – 8

Chikungunya
Notificações – 18
Casos confirmados – 0
Casos negativos – 8
Aguardando resultado de exames – 10

Vivo inicia oferta de serviço 4G em Tremembé e 
mantém liderança no mercado nacional

A Vivo amplia a sua cobertura 4G com a ativação do serviço em Tremembé e mais 
vinte e seis municípios do Estado de São Paulo. Com isso, a empresa mantém a 
liderança no mercado de internet móvel de quarta geração no Brasil, com partici-
pação de 34,7%. A rede de quarta geração da Vivo permite, por exemplo, o acesso 
à internet em altíssima velocidade e melhor experiência em recursos como games 
multiplayers, videoconferência ou streaming de vídeo.
 
A Vivo conta com portfólio completo e ofertas que atendem a todos os perfis de 
consumo de dados. No pós-pago a Vivo é a melhor opção para famílias conectadas, 
com franquias de internet ampliadas e possibilidade de compartilhar internet e voz 
gratuitamente com seus dependentes.  Os assinantes contam ainda com o Vivo Bis, 
um benefício para usar no mês seguinte a franquia não utilizada no anterior. O sal-
do do Vivo Bis é utilizado automaticamente quando termina a franquia de internet 
de um dos dependentes ou de todos. Já nos planos controle, o destaque é o Vivo 
Controle Giga, que oferece mais internet, além de minutos ilimitados para qualquer 
Vivo do Brasil e minutos para outras operadoras. E com o Vivo Turbo, o cliente pré
-pago tem opções com até 1GB de internet por semana, além de minutos ilimitados 
para qualquer celular Vivo de todo o Brasil. Além disso, a Vivo também oferece 
o Vivo Easy, primeiro plano 100% digital e sem fatura e flexível, que permite ao 
cliente gerir todas as necessidades dentro do próprio aplicativo.
 
Para conhecer todo o portfólio, com benefícios e funcionalidades, além do preço, 
basta acessar o site www.vivo.com.br.


