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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
abre concorrência pública 

para box do Mercado
Municipal

COMUNICADO: Vigilância Sanitária
Doação de cães urgente!
em São Bento do Sapucaí

Taubaté conquista quatro
medalhas de ouro no 

Paulista de Kickboxing

Aviso IPTU 2017 em
Santo Antônio do Pinhal

CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N° 02/2017
PROCESSO INTERNO 
Nº 1.254/2017
EDITAL
A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, com sede 
na Rua Sete de Setem-
bro, 701 – Centro – CEP: 
12.120-000 – Tremembé–
SP, inscrita no CNPJ sob 
nº 46.638.714/0001-20, 
por intermédio da Comis-
são Permanente de Lici-
tação, constituída através 
da Portaria nº 6.779 de 
15 de fevereiro de 2017, 
torna público aos interes-
sados que fará realizar, li-
citação sob a modalidade 
CONCORRÊNCIA, do 
tipo MAIOR OFERTA, 
sobre a taxa mensal de 
ocupação que tem como 
objeto a outorga de per-
missão de uso onerosa de 
espaço físico (Box) do 

A secretaria municipal de 
saúde e saneamento, atra-
vés da vigilância sanitária 
municipal comunica:
Senhor miguel honorato, 
residia sozinho no bairro 
do sítio e faleceu em feve-
reiro deste ano, deixando 
desamparados em sua re-

Taubaté conquistou quatro 
medalhas de ouro, quatro 
de prata e cinco de bronze 
no Campeonato Paulista 
de Kickboxing, no último 
final de semana, em Santa 
Isabel. O evento contou 
com quase 500 atletas de 
São Paulo.
Confira os resultados:
Feminino:
48 kg – Stefanie Viana 
(Campeã);
48 kg – Grazyele Ribeiro 
(Vice Campeã);
56 kg – Fabiane (3º lugar);
60 kg – Alana Veronese 
(Campeã).

Primeira parcela do IPTU 2017 terá vencimento dia 10 de maio e quem pagar em 
cota única ganhará um desconto de 20%.
Informações: (12) 3666 1122 ou (12) 3666 1918 de segunda a sexta das 8h às 17h.

Mercado Municipal Ver-
gílio Tirelli Neto (Giló), 
conforme especificações e  
condições constantes deste 
edital e seus anexos, a ser 
regida pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Municipal 
nº 4.061 de 20 de junho 
de 2014, Lei nº. 8.666/93 
de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, e 
demais normas legais fe-
derais, estaduais e munici-
pais vigentes.
1. DAS DATAS, LOCAIS 
E HORÁRIOS.
1.1. – Os envelopes com 
a documentação para ha-
bilitação e proposta co-
mercial deverão ser en-
tregues até as 09h15min 
do dia 10/04/2017, na sala 
da Diretoria de Licitações 
e Contratos, localizada 
no piso superior do Paço 
Municipal. A abertura 
dos envelopes dar-se-á no 
mesmo dia, às 09h30min 

sidência oito cães (machos 
e fêmeas castradas). Qua-
tro comércios de produtos 
agropecuários, fizeram 
doação de sessenta quilos 
de ração. O município não 
possui centro de zoonoses 
e os familiares não têm 
condições financeiras para 

Masculino:
54 kg – Bruno Alission 
(Vice Campeão);
60 kg – Bruno Muniz (3º 
lugar);
63,5 kg – Luiz Felipe (3º 
lugar);
67 kg – Lucas Mascena 
(Campeão);
75 kg – Danilo Rodrigues 
(Campeão);
85 kg – Abner Reis (3º lu-
gar),
91 kg – David Romão 
(Vice campeão);
+ 91 kg – André (3º Lugar) 
e Rafael (Vice campeão).
Lutando pela paz: a Pre-

na sala da Diretoria de Li-
citações e Contratos, loca-
lizada no piso superior do 
Paço Municipal, no ende-
reço descrito no preâmbu-
lo deste edital.
2. Cópia deste Edital e 
seu(s) Anexo(s) ficarão à 
disposição no site www.
tremembe.sp.gov.br/lici-
tacoes, bem como infor-
mações e esclarecimentos 
sobre a presente licitação  
serão prestadas pela Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Turística de Tre-
membé, Rua Sete de 
Setembro, 701 – Centro 
– Tremembé – São Paulo, 
de segunda a sexta-feira, 
durante o horário de expe-
diente, das 08:00 às 11:30 
horas e das 13:30 às 17:00 
horas, ou pelo telefone 
(0xx12) 3607-1000, ramal 
1013 ou pelo e-mail lici-
tacoes@tremembe.sp.gov.
br.

manter as despesas desses 
animais e solicitam a doa-
ção dos mesmos.
Caso algúem queira adotar 
um animal ou doar rações, 
deverá entrar em contato 
com a vigilância sanitária
No telefone: (12) 3971-
2454.

feitura de Taubaté oferece 
por meio do programa Co-
mum-Unidade em Ação, 
aulas de lutas como instru-
mento de inserção social e 
de resgate da cidadania. As 
atividades oferecem aulas 
de capoeira e Kickboxing 
para crianças, jovens e 
adultos, desenvolvidas em 
centros esportivos, comu-
nitários e associações de 
bairro. Os interessados de-
vem consultar os horários 
e locais no site: taubate.sp.
gov.br/lutando-pela-paz. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3625-5093.
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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 Prefeitura implanta
Plano de Contingência 
em Campos do Jordão

O prefeito Fred Guidoni 
assinou, na última quinta-
feira, dia 9 de março, De-
creto que cria o Plano de 
Contingência Emergencial 
em Campos do Jordão. O 
projeto organiza a ação dos 
diversos órgãos públicos 
municipais para atender 
ocorrências relacionadas 
às chuvas, como enchentes 
e deslizamentos.
O plano vai vigorar até o 
dia 7 de Abril, período em 
que há maior ocorrência 
de chuvas. As ações, sob 
comando da Coordena-
doria Extraordinária de 
Combate às Enchentes e 
Prevenção de Áreas de 
Risco, criada a partir do 
Decreto, variam de acor-
do com estágios de mobi-
lização, definidos a partir 
da observação das condi-
ções meteorológicas, que 
são: observação (quando 
os recursos devem estar 
em preparação e as ações 
preventivas devem estar 
em andamento); atenção 
(quando todos os recur-
sos devem estar prontos 
para acionamento); alerta 
(em que todos os recursos 
devem estar mobilizados 
para acionamento); e aler-
ta máximo (acionamento 
dos recursos para o mo-
mento em que aconteça 
uma ocorrência).
A partir desses estágios, 

caberá a cada secretaria ou 
departamento da prefeitura 
envolvido no atendimento 
às enchentes e deslizamen-
tos desencadear medidas 
de atendimento às vítimas. 
A secretaria de Desenvol-
vimento Social e o Fundo 
Social de Solidariedade 
ficarão responsáveis pelo 
socorro emergencial às ví-
timas, com doação de ali-
mentos, cobertores e com 
a incumbência de formar 
uma rede solidária de arre-
cadação de produtos para 
doação, se necessário.
A Secretaria de Saúde de-
verá manter plantões com 
atenção especial às áreas 
de inundação e realizar 
atividades de prevenção 
quanto à epidemias rela-
cionadas às catástrofes na-
turais
Haverá ainda trabalho de 
apoio feito pela Secretaria 
de Serviços Municipais, 
Obras e Meio Ambiente, 
com a realização de obras 
e serviços emergenciais 
para minimizar os efeitos 
da chuva, executar opera-
ções de limpeza e reestru-
turação da normalidade. A 
Defesa Civil deverá con-
tinuar com o monitora-
mento constante visando 
a prevenção de riscos e 
o DSV, deverá interditar 
ruas alagadas, entre ou-
tras medidas. “Com esse 

plano, vamos ter uma or-
dem administrativa para 
as ocorrências. Com isso, 
vamos poder atender me-
lhor a população em um 
momento de em que todos 
estão extremamente fragi-
lizados”, explicou o Pre-
feito Fred Guidoni.
Ele lembrou ainda de ou-
tras ações que vem sendo 
adotadas pela prefeitura 
de Campos para reduzir 
as enchentes na cidade. 
“Nós fizemos Gabiões nas 
proximidades da OAB, na 
Praça do Artesanato, no 
Britador e em frente à Es-
cola Nicola Padula. Temos 
outros em projeto. Tam-
bém solicitamos o apoio 
do Batalhão de Engenharia 
de Pindamonhangaba para 
fazer o desassoreamen-
to de diversos pontos dos 
córregos e rios que cortam 
a cidade”, disse o prefeito.
O Prefeito informa que 
depois que a limpeza da 
cidade for feita, começa-
rá uma intervenção no rio 
Capivari e córregos e des-
taca, ainda, a importância 
do trabalho em conjunto 
para atendimento da popu-
lação. “Cada órgão da pre-
feitura tem de saber exata-
mente o que fazer em um 
momento como esse, por 
isso definimos a respon-
sabilidade de cada setor”, 
completou.
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Pesca e captura do
Camarão estão em
período de Defeso
em Caraguatatuba

Prefeitura de Ilhabela
realiza audiência para

regularização Fundiária

Presidente da Comtur vai 
a Portugal representar 
Caraguatatuba em feira 

internacional

Começou em 1º de março 
e segue até 31 de maio, o 
Defeso do Camarão. Du-
rante este período, que 
ocorre anualmente, va-
riando conforme a região 
do Brasil, ficam proibi-
das a pesca e a captura do 
crustáceo, incluindo o Li-
toral Norte Paulista.
 Nesses três meses, fica 
restrito a pesca de arras-
to com tração motorizada 
do camarão-rosa (Far-
fantepenaeus paulensis, 
F. brasiliensis e F. subti-
lis), camarão-sete-barbas 
(Xiphopenaeus kroyeri), 
camarão-branco (Litope-
naeus schmitti), santana 
ou vermelho (Pleoticus 
muelleri) e barba-ruça 
(Artemesia longinaris).
 O defeso do camarão é 
regulamentado pela Ins-

A Prefeitura de Ilhabe-
la realiza nesta quin-
ta-feira (9/3), às 19h,  
no salão da Igreja Matriz, 
na Vila, audiência pública 
com o conselho gestor do 
Morro do Cantagalo para 
tratar da regularização 
fundiária da área.
O arquipélago tem hoje 
15 núcleos para regu-
larização fundiária,  
sendo o Cantagalo a re-
gião que se encontra em 
processo mais adiantado, 
segundo dados fornecidos 
pela divisão municipal da 

O presidente da Comtur 
(Conselho Municipal do 
Turismo) e da AHP (As-
sociação de Hotéis e Pou-
sadas) de Caraguatatuba, 
Rodrigo Tavano, represen-
tará o município, em Por-
tugal, na BTL (Bolsa de 
Turismo Lisboa), uma das 
maiores Feira de Turismo 
do mundo.
 A BTL é uma Feira Inter-
nacional de Turismo, pon-
to de encontro dos profis-
sionais ligados a esta área 
e ao espaço de aplicação 
das últimas tendências 
deste mercado. 
 A cada ano agências de 
viagem, tour operators, 
escritório de promoção 
turística de diversos paí-
ses, turismo gastronômico 

trução Normativa Ibama 
nº 189, de 23/09/2008 e 
o desrespeito pode gerar 
multas e até prisão para o 
pescador infrator, seja ele 
regulamentado ou não, 
e apreensão do pescado. 
Para maior esclarecimen-
to sobre multas, valores e 
punições aplicadas, a Po-
lícia Ambiental aconselha 
consultar a Lei 9605 de 
12/02/1998 (punições) a 
partir do parágrafo 34, e 
Resolução SMA nº 048 de 
25/05/2014 (multas) a par-
tir do parágrafo 36.
 No defeso também fica 
proibido o transporte in-
terestadual, a estocagem, 
o beneficiamento, a indus-
trialização e a comerciali-
zação de qualquer volume 
de camarão das espécies 
em proteção, sem a com-

habitação. O projeto foi 
elaborado pela Prefeitura 
de Ilhabela, Sabesp, Ce-
tesb e CDHU e será apre-
sentado para o conselho 
gestor composto por seis 
moradores da área.
Ao todo 23 famílias se-
rão beneficiadas com o 
projeto que inclui a regu-
larização e a construção 
de 17 novas moradias  
dentro do próprio bairro. 
“A área fundiária é de in-
teresse social. São pesso-
as que adquiriram a terra 
de maneira irregular ou 

e empresas de produtos e 
serviços turísticos em ge-
ral se reúnem nessa feira 
para apresentar sua oferta 
ao mercado e ao público, 
com ofertas especiais. O 
evento conta também com 
uma ampla programação 
de workshops, espaços de 
networking para os profis-
sionais e atividades cultu-
rais para todos.
 “A Feira será no Espaço 
Fil, em Lisboa, este local 
é como se fosse o nosso 
Anhembi em São Pau-
lo, um grande Centro de 
Convenções, que receberá 
neste ano, a visita de 42 
países expondo seus pro-
dutos e serviços hoteleiros 
e divulgando seus pontos 
turísticos”, comenta Ta-

provação de origem do 
produto, conforme formu-
lário de guia de origem 
que deve ser obtido no 
Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Reno-
váveis).
 Defeso:
Defeso é uma medida que 
visa proteger os peixes e 
organismos aquáticos du-
rante as fases mais críti-
cas de seus ciclos de vida, 
como a época de sua re-
produção ou ainda de seu 
maior crescimento. Dessa 
forma, o período de defe-
so favorece a sustentabili-
dade do uso dos estoques 
pesqueiros e evita a pesca 
quando os peixes estão 
mais vulneráveis à captu-
ra, por estarem reunidos 
em cardumes.

por invasão, com a re-
gularização você garan-
te o documento de posse 
para aquela pessoa, então 
será feita a regulariza-
ção e a urbanização do  
ambiente e a documenta-
ção de posse. Depois de 
cinco anos, não havendo 
nenhum tipo de proble-
ma, será fornecido o de-
finitivo da área. Como 
é de interesse social,  
não há nenhum custo às 
famílias”, explicou Ricar-
do Gomes, chefe de Proje-
tos Habitacionais.

vano. “São esperados 75 
mil visitantes e empresá-
rios do ramo circulando na 
Feira, que já agendaram 
3 mil reuniões, sendo 1,5 
mil delas relacionadas ao 
turismo internacional”.
 É a primeira vez que Ca-
raguatatuba será represen-
tada na BTL, que aconte-
cerá de 15 a 20 de março, 
sendo que dois dias da fei-
ra são destinados apenas 
aos profissionais de turis-
mo estreitar relacionamen-
tos e fazer negócios e os 
três últimos dias aberto ao 
grande público.
 “Agradeço a parceria do 
prefeito Aguilar Junior 
e do secretário de Turis-
mo, Cristian Bota, nes-
ta viagem de negócios. 
Viaja comigo o Marcelo,  
um funcionário da Secre-
taria de Turismo. Espero 
nesta Feira levar o nome 
de Caraguá ao conheci-
mento de outros países do 
mundo e assim fomentar 
mais turistas e turismo ao 
nosso município”, finaliza 
Tavano.

Pindamonhangaba
realiza I Taça de

Basquetebol neste
final de semana

No sábado (11) e no do-
mingo (12), o Centro Es-
portivo João Carlos de 
Oliveira “João do Pulo” 
recebe as partidas da 1ª 
Taça Pindamonhangaba 
de Basquetebol 2017. O 
torneio é um quadrangular 
amistoso para a categoria 
sub 17 masculino, e conta-
rá com a participação das 
equipes do Corinthians, 
Flamengo, Taubaté e Pin-

damonhangaba.
Todos estão convidados a 
prestigiar e torcer para os 
meninos de Pinda, que se-
rão comandados pelo téc-
nico Luis Paulo Bondioli. 
A lista de convocados será 
divulgada na sexta-feira 
(10).
“Nossa expectativa é re-
alizar bons jogos, con-
tra as equipes que são 
mais experientes que a 

nossa”, explicou o téc-
nico. “A participação  
dos nossos atletas nes-
sa competição vai servir 
como incentivo para nossa 
equipe e preparação para 
as competições ao longo 
de 2017”, afirmou Bon-
dioli.
Os jogos serão realizados 
no sábado, às 17h e 19h, e 
no domingo, às 9h e 11h. A 
entrada é gratuita.
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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:

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 

Analista de Sistemas, 4° 
colocado; Auxiliar Admi-
nistrativo, 146° ao 155° 
colocado; Auxiliar de Ser-
viços Gerais, 297° ao 306° 
colocado; Monitor de Alu-
nos, 59° ao 73° colocado; 
Merendeira, 24° colocado; 
motorista, 23° ao 26° colo-

PEB I, Inglês, Educação 
Física e Arte.
     As inscrições aconte-
cem de 08 a 14 de março, 
das 10h às 17h, no prédio 
da Diretoria de Educação – 
na Rua Coronel Camargo, 
112, Centro de Paraibuna. 

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 
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

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-
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. 

Proprietário da Estância Nativa Sertaneja 
doa meia tonelada de alimentos

para o Fundo Social de Solidariedade
de Caçapava

Na última terça-feira, 7, a 
primeira-dama e presiden-
te do Fundo Social de So-
lidariedade Débora Maria 
Intrieri Borges, acompa-
nhada do prefeito Fernan-
do Cid Diniz Borges, rece-

beram no Fundo Social de  
Solidariedade o proprie-
tário da casa de show 
Estância Nativa Serta-
neja, Fauez Rachid, que 
doou meia tonelada de 
alimentos, provenien-

tes de uma campanha da 
casa de show. “É uma 
satisfação muito grande  
poder ajudar com a doa-
ção do público. Só temos 
que agradecer a Deus”, co-
mentou Fauez.

Velório de Paraibuna funcionará provisoriamente 
na Rua Dr. Oscar Thompson, 122

A partir de hoje (07/03), 
o Velório Municipal pas-
sará a funcionar proviso-
riamente na antiga sede 
do CRAS – Centro de 
Referência da Assistência 
Social – na Rua Dr. Oscar 
Thompson, 122, Centro, 
próximo à Bica D’água.
    A mudança se justifica 

por causa de uma refor-
ma pela qual o Velório 
Municipal precisará } 
passar em suas instalações; 
serão feitos reparos no te-
lhado do prédio, visando 
resolver os problemas com 
infiltrações e umidade, 
dentre outras melhorias 
para melhor atender à po-

pulação.
     Segundo o Governo 
Municipal, a previsão é 
que o prédio seja liberado 
dentro dos próximos 30 
dias ou enquanto durar a 
obra de manutenção.
     Outras informações 
pelo telefone: 3974-2080, 
ramal 222.


