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A GAzetA dos Municípios

Educação de SP define
datas de atribuição de

aulas para 2017

Tremembé inaugura no dia 
16 a ampliação do Pronto 

Atendimento Municipal

Secretaria municipal de 
Serviços de Infraestrutura 
Pública faz mutirão na orla

Habitação faz chamamento
para atualização de cadastro 
no Minha Casa, Minha Vida

em Pindamonhangaba

Portaria foi publicada no 
Diário Oficial nesta quar-
ta-feira (11); novos profes-
sores concursados e que já 
tomaram posse também 
participam do processo
 A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
publicou nesta quarta-feira 
(11), no Diário Oficial, o 
cronograma de atribuição 
de aulas de professores 
para o ano letivo de 2017. 
O processo terá início no 
dia 23 de janeiro e segue 
até 31 deste mês. Os no-
vos docentes concursados 
e que já tomaram posse 
também participam da es-
colha.
 No dia 23 de janeiro, a 
atribuição acontece ex-
clusivamente nas 5,1 mil 
unidades de ensino para os 

A ampliação do Pronto 
Atendimento Municipal 
– “Anexo José Benedi-
to Couto Filho” já está 
pronto e será inaugurado 
na próxima segunda-fei-
ra, dia 16 de Janeiro às 10 
horas. Entregue, o espaço 
oferecerá à população uma 
estrutura três vezes maior 
do que a antiga, passando 
de 7 para 21 leitos de ob-
servação. Ao todo, foram 
investidos cerca de R$ 1 
milhão – recursos repas-

A secretaria municipal de 
Serviços de Infraestrutura 
Pública realizou nesta se-
mana um mutirão de revi-
talização na orla central do 
Município. A ação de lim-

A Secretaria de Habitação 
da Prefeitura está convo-
cando os candidatos pré-
selecionados e suplentes, 
inscritos no Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, que 
se encontram com pendên-
cias de atualização em seu 
Cadastro Único. Para tan-
to, foi publicado um Edital 
de Chamamento, com o 
nome dos candidatos que 
devem fazer a atualização.
De acordo com informa-
ções da Secretaria, é ne-

professores que são titu-
lares de cargo. Na mesma 
data, os docentes optarão 
pela constituição, compo-
sição e ampliação da jor-
nada de trabalho e ainda 
pela carga suplementar de 
trabalho docente.
 Na terça-feira (24), a es-
colha é aberta ao mesmo 
grupo de professores na 
sede das diretorias regio-
nais de ensino, no período 
da manhã. Mas é direcio-
nada aos profissionais que 
não completaram a jorna-
da em uma única escola. 
À tarde, os docentes titu-
lares de cargo que atuam 
nos projetos da Secretaria 
como CEEJAs (Centros 
Estaduais de Educação de 
Jovens e Adultos) e CELs 
(Centros de Estudo de 

sados pelo Governo do 
Estado com a contraparti-
da do município somente 
na parte estrutural. Para a 
compra de equipamentos 
médicos, foram investidos 
aproximadamente R$ 400 
mil.
O projeto que passou de 
444 m² para 1.064 m² pre-
vê ambientes amplos e 
acolhedores tanto aos pa-
cientes como aos trabalha-
dores.
Inicialmente, somente 

peza, manutenção, pintura 
e retirada de resíduo acon-
tece até sexta-feira, 13, 
e conta com cerca de 50 
homens, contratados pelas 
empresas Sanepav e LK.

cessário que essas pesso-
as compareçam, até o dia 
20 de janeiro, no CIAS 
Centro (Rua Euclides de 
Figueiredo, 92, Alto do 
Cardoso, em frente à Ro-
doviária) para atualização 
do Cadastro Único. O te-
lefone para mais informa-
ções é o 3643-1607.
Após essa atualização, o 
documento gerado deve 
ser apresentado na Secre-
taria de Habitação (Rua 
Dr. Monteiro de Godoy, 

Línguas).
 Os educadores que serão 
reconduzidos para au-
las no sistema prisional, 
Fundação Casa, Sala de 
Leitura e professores-me-
diadores terão atribuição 
também no dia 24 no pe-
ríodo da tarde, na sede da 
diretoria de ensino. Nos 
dias seguintes, segue a 
atribuição de aulas para 
os docentes considerados 
estáveis e os com contrato 
temporário vigente.
 Volta às aulas em SP
 O retorno às salas de aula 
de alunos e professores 
está marcado para 2 de fe-
vereiro. O calendário ga-
rante o cumprimento dos 
200 dias letivos. Os pro-
fessores começarão a atuar 
no dia 1º de fevereiro.

o Anexo José Benedito 
Couto Filho será inau-
gurado. O Centro de 
Diagnose que oferecerá 
especialidades médicas 
como: eletrocardiograma,  
ultrassonografia, fisiote-
rapia, oftalmologia, en-
doscopia digestiva, sala 
de recuperação, banheiros 
adaptados, sala de espera 
climatizada e estaciona-
mento, será inaugurado 
somente em fevereiro de 
2017.

Os locais que estão rece-
bendo os serviços são es-
trada do Caisão,  avenida 
Leovigildo Dias Vieira, 
rua Guarani e avenida Ipe-
roig.

445, Bosque), junto com 
xerox dos documentos atu-
ais da família (renda, en-
dereço, Cadastro Único). 
Os telefones para mais in-
formações são: 3644-5226 
ou 3644-5227.
Importante destacar que o 
não comparecimento das 
pessoas citadas no Edital 
para a realização da atuali-
zação, implicará na exclu-
são do candidato inscrito 
no Programa Minha Casa, 
Minha Vida.
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Curiosidades

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São 
José, diziam sempre: Ter Putativos, abreviada em PP e assim surgiu a idéia, nos 
países de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
Tempo de digestão, em média, de alguns alimentos:

Sorvete de frutas... 5 minutos.
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média de pão com manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Poção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas

Humor

O mineirinho chega no bar e pergunta:
- Você pode me vender uma pinga fiado?
E o dono do bar responde:
- Você está vendo aquele cara bem forte e alto? É o seguinte: de tanto ele fazer 
musculação e halterofilismo seu pescoço parece que ficou pequeno e quem cha-
ma ele de pescocinho leva uma baita surra. Se você tiver a coragem de chamar 
ele de pescocinho, eu te dou pinga de graça durante um ano.
O mineirinho pensou um bocadinho de nada e vai até a mesa. Dá uma batida nas 
costas do cara e diz baixinho:
- Meu amigo, você está bem?
- Mas eu nem te conheço!
E o mineirinho, falando baixinho:
- Uai! A gente sempre pesca juntos!
- Não, tenho certeza, você nunca pesca comigo!
Aí o mineirinho diz bem alto:
- Pesco sim...
***
O pai da loira morreu e na agitação para o funeral a mãe pede que a filha vá até 
a cidade comprar um terno bem barato para enterrar o marido. E assim se fez. 
Um mês depois, a loira pede à mãe:
- Mamãe, preciso de cem reais para pagar o terno do papai!
A mãe meio distraída dá o dinheiro.
Mais um mês e a loira novamente:
- Mamãe, me dá cem reais para pagar o terno do papai!
E assim foi durante seis meses, até que um dia quando a loira pediu à mãe mais 
cem reais para pagar o terno do pai, a mãe pergunta:
- Mas filha, em quantas prestações você dividiu a dívida do terno?
E a loira, muito esperta, respondeu:
- Ah! Mamãe, eu não te avisei? É que naquele dia como os ternos estavam mui-
to caro eu resolvi alugar um...

Mensagens

Não precisamos aprender nada sobre o amor e o equilíbrio, sobre a paz e a com-
paixão, sobre o perdão e a fé. Sempre soubemos tudo isso. Pelo contrário, a nos-
sa tarefa é desprender todas as emoções e posturas negativas que atormentam a 
nossa vida e que trazem a nós, à nossa comunidade e ao mundo tantas tristezas. 
Quando afastamos esses traços negativos, revelamos a nossa verdadeira nature-
za, o nosso próprio ser positivo e amoroso que já estava encoberto. Surge então 
o nosso verdadeiro “EU”. Somos almas mortais e divinas a caminho de casa. 
Debaixo das camadas de poeira, sempre fomos diamantes.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos tra-
zem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos 
foi tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente 
nosso, nunca se vai para sempre.

Pensamentos, provérbios e citações

A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
Visão se ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar prá que? Ignorar vale mais a pena.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
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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.

Jogos de Verão 2017
começam na próxima

sexta em Caraguatatuba

A Secretaria de Esportes e 
Recreação de Caraguata-
tuba preparou uma progra-
mação diversificada para 
moradores e turistas com 
competições de várias mo-
dalidades, lazer e exercí-
cios. Tratam-se dos Jogos 
de Verão 2017, que serão 
realizados entre os dias 13 
de janeiro e 28 de feverei-
ro (terça-feira de Carna-
val) nas praias do Aruan, 
Indaiá, Centro e Martim 
de Sá. As atividades movi-
mentam os locais de quin-

ta a domingo, nos períodos 
da manhã, tarde e noite.
O cronograma inclui Con-
curso Garota e Garoto Ve-
rão, caminhada orientada, 
artes marciais, zumba, 
urbamix, atividades re-
creativas (cabo de guerra, 
queimada, chute a gol, 
etc.), vôlei de praia, bea-
ch soccer, futebol society, 
skate, beach tênis, street 
ball (basquete de rua), fu-
tevôlei, slackline, corrida 
de rua, Tai Chi Chuan.  
O secretário de Espor-

tes, Wenceslau de Souza 
Neto, o Lelau, disse que 
os Jogos de Verão vão de 
encontro aos objetivos da 
secretaria. “Queremos in-
tegrar a comunidade com a 
prática de atividade física. 
Teremos o vôlei para pes-
soas acima dos 100 quilos, 
para incentivar a saída do 
sedentarismo.”
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3885-2200. A 
Secretaria de Esportes fica 
na Av. José Herculano, 50 
– Jardim Britânia.

Confira a Programação dos Jogos de 
Verão 2017 de Caraguatatuba
 
Janeiro e Fevereiro – De 13 de janeiro 
a 28 de fevereiro (de quinta a domingo)
Locais: Praias Martim de Sá e do Aruan
10h – Alongamento
11h – Dança: Urban Mix e Zumba
12h30 – Chute a Gol
13h30 às 14h30 – Pausa
14h30 – Chamamento
15h – Recreação
16h – Alongamento
16h30 – Dança: Zumba/Urban Mix/Rit-
mos
17h30 – Encerramento
 Local: Praça Ton Ferreira – Centro
18h – Chamamento
18 – Recreação: vôlei, futevôlei, slackli-
ne, beach tennis, street ball (basquete de 
rua) e Skate.
18h30 – Recreação dirigida
19h30 – Alongamento
20h – Dança: Zumba/Urban Mix/Ritmos

Janeiro
Beach Tênis
Dia: 14 de janeiro
Horário: a partir das 9h
Local: Martim de Sá
Caiçara Street Workout  (Calestenia)  

Dia: 15 de janeiro  
Horário: a partir das 8h
Local: Martim de Sá
Beach Soccer  (Torneio Verão de Beach 
Soccer 2017)
Dias: 19, 20, 22, 26, 27, 28 e 29 de ja-
neiro  
Horário: a partir das 17h
Local: Praia do Indaiá (campo de areia)
1ª Copa Caiçara Beneficente de Futebol 
Society
Dias: De 18 de janeiro a 3 de fevereiro
Horário: 22h
Local: Arena Caiçara – Aruan 
Concurso Garoto e Garota Verão
Dia: 21 de janeiro
Horário: a partir das 19h
Local: Martim de Sá

Fevereiro
Futevôlei
Dias: 4 e 5 de fevereiro  
Horário: a partir das 9h
Local: Martim de Sá
Vôlei de Praia
Dias: 11 e 12 de fevereiro  
Horário: a partir das 9h
Local: Martim de Sá
Corrida de Rua
Dias: 19 de fevereiro  
Horário: a partir das 8h
Local: Centro
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Juro zero para financiar a faculdade?
Feirão online oferece crédito estudantil

Estudantes que contratarem o PRAVALER 
nas instituições participantes pagam a

primeira parcela só depois do Carnaval
 
Quer ingressar no ensino superior em 2017, mas ainda não conseguiu equilibrar o 
orçamento para bancar as mensalidades? Há uma forma de não adiar mais o sonho 
e financiar sem juros a faculdade que você escolheu. De 9 a 31 de janeiro acontece 
o 3º Feirão On-line JURO ZERO do PRAVALER, em que mais de 80 universidades 
de todo o Brasil vão oferecer crédito universitário a juro zero, entre elas Estácio, 
São Judas, Impacta, Unifor, Faccamp, entre outras. Quem contratar o PRAVALER 
no período pagará a primeira mensalidade só depois do Carnaval.
 
Algumas universidades parceiras do PRAVALER oferecem juro zero durante todo 
o ano, enquanto outras apenas durante o feirão. “No vestibular de verão de 2016, 
tivemos cerca de 1 milhão acessos no nosso site. Para este ano, acreditamos que ire-
mos ultrapassar essa marca”, afirma Rafael Baddini, diretor de marketing e vendas 
da Ideal Invest.
 
E foi no 1º Feirão Sem Juros do PRAVALER que a bióloga e professora recém-for-
mada Monique Mineiro de Oliveira, de Santo Antônio de Pádua (RJ), financiou a 
sonhada licenciatura. “Eu já havia concluído o bacharelado e sonhava em ser pro-
fessora, mas não tinha condições de bancar a licenciatura. Se não tivesse conhecido 
o PRAVALER não teria sequer tentado. Quando soube do feirão contratei na hora”, 
afirma ela, que começará a trabalhar como professora já em fevereiro de 2017.
 
Como contratar
Para participar do Feirão Sem Juros do PRAVALER nem é preciso sair de casa. 
Basta acessar o site jurozeropravaler.com.br, simular o crédito, iniciar o processo de 
contratação e aguardar a análise de crédito do programa – tudo online.
Para contratar o crédito, o aluno precisa ter um fiador, cuja renda somada à do alu-
no seja equivalente a, no mínimo, duas vezes e meia a mensalidade. Ou seja, quem 
deseja cursar faculdade cuja mensalidade é de R$ 1000,00, deverá ter renda que 
somada a do fiador alcance pelo menos, R$ 2500,00. Além disso, fiador e aluno não 
podem ter o nome negativado.
 
Sobre a Ideal Invest
A Ideal Invest trabalha há 15 anos com soluções para alavancar o ensino superior 
brasileiro. Desde 2006, a empresa mantém o PRAVALER, maior programa de cré-
dito universitário privado do país. Ao longo dos 10 anos do programa, a Ideal In-
vest adquiriu expertise e capacidade únicas para ampliar o acesso de estudantes ao 
ensino superior e auxiliar instituições de ensino na captação e retenção de alunos.
 
Em uma década, 100 mil alunos foram beneficiados pelo programa e R$ 1,7 bilhão 
em mensalidades foram financiadas. A Ideal Invest tem parceria com 400 institui-
ções de ensino de todo o Brasil, o que possibilita a ela viabilizar financiamento a 
50% das vagas disponíveis no ensino superior privado presencial do País.

Poupatempo Taubaté comemora 7 anos
Posto do Governo do Estado realizou mais de 3,1 milhões de atendimentos

O Poupatempo Taubaté completa nesta quarta-feira, 11 de janeiro, 7 anos de fun-
cionamento. O posto, que disponibiliza diversos serviços em um único local, já 
prestou mais de 3,1 milhões de atendimentos durante o período - dez vezes o total 
da população do município, que é de 305 mil habitantes, de acordo com estimativa 
do IBGE/2016. Por mês, mais de mil 35 mil serviços são realizados na unidade.  
Entre os órgãos mais procurados estão o Detran.SP, com aproximadamente 780 
mil documentos emitidos, como licenciamento de veículos e Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH); seguido pelo Instituto de Identificação (IIRGD), para RG e 
Atestados de Antecedentes Criminais, com 535 mil pedidos; e pelo e-poupatempo, 
para serviços públicos pela internet, com 285 mil solicitações.  

A unidade conta ainda com a Secretaria do Emprego (Sert), Acessa SP e um corres-
pondente bancário, para pagamento de taxas.

Em pesquisa realizada pela empresa Praxian – Inteligência de Mercado, o Poupa-
tempo Taubaté foi aprovada por 99% dos usuários.

Serviço 
O Poupatempo Taubaté fica na Avenida Bandeirantes, 808 – Jardim Maria Augusta 
(Supermercado Shibata) e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h.  

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de 
Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inaugu-
ração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 520 milhões de atendimentos. 
Atualmente conta com 72 unidades fixas, além de um posto móvel, que atendem 
mais de 75 mil cidadãos por dia. Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo 
ano consecutivo o melhor serviço público de São Paulo pelo Instituto Datafolha. 
Em pesquisa anual de satisfação, obteve 99% de aprovação dos usuários e a Pro-
desp, que administra o Poupatempo, foi eleita a melhor empresa do Brasil no setor 
de indústria digital, no ranking Melhores & Maiores 2016 da revista Exame.

Celular pedagógico

José Renato Nalini, secre-
tário da Educação do Esta-
do de São Paulo
O Governo do Estado de 
São Paulo propôs à As-
sembleia Legislativa fle-
xibilizar a vedação do 
uso de celular em sala de 
aula. Não se trata de re-
vogar a proibição. Abre-
se uma ressalva: continua 
proibido, “ressalvada a 
finalidade pedagógica”. 
O professor é que saberá 
se o uso do celular, ou do 
smartphone, do tablet, no-
tebook ou computador tra-
rá vantagens e qual o mo-
mento de sua utilização.
A percepção é a de que 
o aluno gosta da ideia. 
Quem é que não tem celu-
lar em nossos dias? Se há 
o exagero de verdadeira 

dependência, com jovens 
totalmente desligados da 
realidade porque mergu-
lhados nas redes sociais, 
há um campo imenso de 
possibilidades de alavan-
car o aprendizado median-
te adequado emprego da 
tecnologia disponível.
Isso não é novida-
de na escola particular. 
Muitos aplicativos de  
comunicação e relaciona-
mento escolar já conectam 
os estabelecimentos com 
os pais e alunos. É uma 
forma pouco dispendiosa, 
singela e muito eficien-
te. Garante-se rapidez no 
envio de informações, a 
privacidade, a seguran-
ça, pois é uma ferramenta 
validada pelos peritos em 
direito digital e ajustado à 

disciplina do Marco Civil 
da Internet.
Comunicar-se pelas re-
des é valer-se de sistema 
proativo, que identifica 
o recebimento e a leitura 
das mensagens em tempo 
real. É sustentável, porque 
dispensa a agenda e o des-
perdício de papel, com as 
árvores e o verde agrade-
cendo.
A Rede Pública da Edu-
cação Estadual já dispõe 
de Secretaria Digital para 
as diretorias e mestres e o 
projeto piloto foi aprovado 
por quem o experimentou. 
Também está a planejar a 
paulatina substituição dos 
livros em papel por livro 
eletrônico. Este, além de 
poupar o aluno de car-
regar peso excessivo em 
sua mochila, é viável para 
interação e também repre-
senta economia no uso do 
papel.
É preciso avançar mais 
e, para isso, urgente a co-
nectividade a cargo das 
concessionárias das Co-
municações, que estão a 
ver isso para os milhões de 
alunos brasileiros das Es-
colas Públicas.

Centro de Informações
Turística atende em novas 
instalações em Ubatuba

Agora o Centro de Infor-
mações Turísticas (CIT) 
da Prefeitura de Ubatuba 
atende o público em novo 
local: o piso superior do 
Edifício Paço da Nóbrega 
– prédio em que está loca-
lizada a Secretaria Muni-
cipal de Turismo (Setur).
Segundo o secretário mu-
nicipal da pasta, Luiz Bis-
chof, a mudança faz parte 
da adequação das insta-
lações da Secretaria, que 

visa oferecer melhores 
condições de trabalho e 
preservar a saúde dos fun-
cionários.
“Tiramos praticamente 
dois caminhões de lixo do 
local. Durante a primeira 
semana de gestão resolve-
mos somente as questões 
físicas, pois o prédio esta-
va muito deteriorado. Esta 
semana começamos efeti-
vamente com nossas pro-
postas”, apontou Bischof.

O CIT conta com uma 
equipe de cinco estagiários 
treinados para oferecer ao 
turista todos os tipos de 
informações e dicas sobre 
Ubatuba.  O local, que fica 
na avenida Iperoig, 214, 
no centro, funciona das 8h 
às 18h, inclusive aos finais 
de semana. Também é pos-
sível obter informações 
pelo telefone (12) 3833 
9123 e pelo e-mail cit@
ubatuba.sp.gov.br.
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Convênio reverte
fechamento de aeródromo

em Pindamonhangaba

PAT de Caraguatatuba tem 
novas vagas

Nesta segunda-feira (9), 
foi outorgado o convênio 
entre o Aeroclube e a Pre-
feitura, para o funciona-
mento do aeródromo da 
cidade. O convênio foi as-
sinado entre a Prefeitura e 
o presidente do Aeroclube, 
Osmar Pacca.
A outorga do convênio 
reverteu o fechamento 
do aeródromo da cidade, 
que estava pendente. Por 
determinação da ANAC 
- Agência Nacional de 
Aviação Civil, o prazo fi-
nal para a realização deste 
convênio entre a institui-
ção e a Prefeitura era até 
fevereiro deste ano, caso 
contrário, o aeródromo de 
Pindamonhangaba seria 
excluído do cadastro da 
Agência, com consequen-
te fechamento ao tráfego 
aéreo.
Existente desde 1939, esta 

Seguem abaixo as vagas de 
emprego disponibilizadas 
pelo Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de Caraguatatuba. Todas 
estas vagas estão cadastra-
das no site da Prefeitura no 
Serviços ao Cidadão.
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo.
 Monitor Artesão, Moni-
tor tricô/crochê, Atendente 
de farmácia, Atendente de 
padaria, Auxiliar de enfer-
magem, Açougueiro, Ca-
bista, Empregada  domés-
tica  nos serviços gerais, 
Farmacêutico, Funileiro 
de veículos, Instalador de 
som e acessórios de veí-

seria a primeira vez que o 
aeródromo teria suas por-
tas fechadas, caso o con-
vênio não fosse assinado. 
De acordo com o presi-
dente do Aeroclube, ins-
tituição responsável pelo 
aeródromo, Osmar Pacca, 
o local é comparado a uma 
porta de entrada da cidade, 
utilizado por muitos exe-
cutivos e empresários que 
vêm a Pindamonhangaba, 
colaborando com o desen-
volvimento econômico do 
município, para destacar 
uma das finalidades do lo-
cal.
“Recentemente, recebe-
mos no aeródromo o pou-
so de uma UTI Aeromédi-
ca, que veio para socorrer 
um paciente em nossa ci-
dade”, contou o presiden-
te.
Com a outorga deste con-
vênio, a partir de agora 

culos, Mecânico de veícu-
los automotores a diesel, 
Motorista de automóveis, 
Operador de caixa, Opera-
dor de telemarketing ativo 
e receptivo, Pintor de ve-
ículos, Pizzaiolo, Profes-
sor de dança, Professor de 
ensino fundamental , Pro-
fessor de inglês, Promotor 
de vendas, Recepcionista 
secretária, Supervisor de 
vendas comercial e Vende-
dor de consórcio.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-

Pindamonhangaba poderá 
solicitar recursos federais 
para investir no aeródro-
mo.
A Prefeitura apóia a ins-
tituição e entende a im-
portância do aeródromo 
para a cidade. “Dentre 
toda a sua importância, o 
aeródromo é uma base de  
emergência para a cida-
de e a única pista de pou-
so civil entre as cidades 
próximas, como Taubaté 
e Lorena, entre outras”, 
explicou Pacca. “Destaco 
ainda o papel do Aeroclu-
be de Pindamonhangaba,  
uma instituição que deve 
ser respeitada por todo o 
serviço realizado há mais 
de 70 anos em nossa cida-
de”.
O convênio outorgado 
tem validade segundo o 
mandato do Executivo, ou 
seja, até 2020. 

mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador de Ca-
raguatatuba (PAT)  tem 
como objetivo promover 
oportunidades de emprego 
e inserção no mercado de 
trabalho e não oferece in-
formações sobre vagas por 
telefone, detalhes sobre as 
vagas somente pessoal-
mente no local.
Serviço:
O posto funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A distribuição 
de senhas de atendimen-
to é feita diariamente até 
16h30. O PAT está locali-
zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211.

Salão das Artes da Secretaria de Cultura
recebe exposição “Arte e Vida”

A partir de 10 de janeiro 
acontece no Salão de Ar-
tes da Secretaria de Cultu-
ra de Ilhabela, a exposição 
“Arte e Vida”, de Gorete 
Vinieri.Moradora do ar-
quipélago há 40 anos, a ar-
tista irá expor mais de 45 
telas de temas variados.
Orientada pelo professor 
Cris Goes, Gorete pinta 

por hobby e já gahou o 
Prêmio Aquisição, do Sa-
lão de Artes Plásticas Wal-
demar Belisário. A mostra 
é promovida pela Prefei-
tura de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Cultura, e 
pela Fundação Arte e Cul-
tura de Ilhabela (Fundaci) 
e ficará aberta para visita-
ção até 31 de janeiro. Ser-

viço: A exposição “Arte e 
Vida” Data: 01 a 31 de ja-
neiro de 2017 Local: Salão 
de artes da secretaria de 
cultura. Rua Dr. Carvalho 
80, Centro Histórico, Ilha-
bela. Horário de visitação:
De segunda a sexta das 9h 
às 22h Sábado e domingo 
das 12h às 22h
Contato: 12. 3896 1747

A moradora de Ilhabela
Simoni Freitas agradece 
os Policiais Militares e

todos que ajudaram

Prefeitura de Paraibuna faz
mutirão de limpeza e ajuda

famílias que foram prejudicadas 
pela chuva desta segunda-feira

“Boa noite meus amigos, 
amigas e os Policiais Mi-
litares, quero agradecer a 
todos pelo carinho e aten-
ção que tiveram comigo 

Desde o final da tarde 
desta segunda-feira (09), 
a Prefeitura de Paraibuna 
realiza uma força tarefa 
com cerca de 40 homens 
que trabalham na limpeza 
e remoção dos entulhos 
gerados pela forte chuva 
que caiu na cidade.
    Uma equipe do Setor de 
Obras foi deslocada para 
fazer a limpeza e os repa-
ros numa ponte localizada 
na Estrada das Laranjeiras, 
danificada pelo grande vo-
lume de água. Outra equi-
pe precisou arrumar a rua, 
na subida para o Bairro do 
São Guido; a enxurrada 

quando pedi ajuda para 
encontrar o meu cachorro 
SPIKE (um labrador lin-
do!) que sumiu ontem a 
noite e só foi encontrado 

retirou parte das pedras de 
paralelepípedos e o local 
teve de passar por reparos 
para não prejudicar o trân-
sito na região.
    Segundo o chefe da De-
fesa Civil Municipal, An-
tonio José Moreira, a chu-
va atingiu um volume de 
40 milímetros, inundando 
algumas casas no Bairro 
do São Guido e, principal-
mente, na Vila de Fátima – 
local mais prejudicado por 
causa do transbordamento 
do córrego Lava-pés. “Es-
tamos à disposição para 
dar toda a assistência ne-
cessária aos moradores e 

hoje, perto da base da Fei-
ticeira”. O Policiamento 
de Ilhabela recebe reforço 
para o Verão. Sejam todos 
bem-vindos!!!!

ajudá-los no que for possí-
vel”, ressalta Moreira.
    Para ajudar os munícipes, 
a Prefeitura – por intermé-
dio do Departamento de 
Bem Estar Social – doou 
colchões, cobertores, pro-
dutos de limpeza e cestas 
básicas para 10 famílias.    
Em casos de emergên-
cia, o Governo Municipal 
orienta os moradores que 
entrem em contato com a 
Defesa Civil pelo telefone: 
3974-2070 / 9 8190-1862, 
e, se necessário, com o 
Departamento de Bem Es-
tar Social pelo telefone: 
3974-2040.


