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A GAzetA dos Municípios

Burrinho é eliminado
mas Copinha continua

em Taubaté

Prefeitura de Caraguá
inicia parceria para

montagem de
planejamento estratégico 

do turismo

Taubaté tem seletiva para 
time de basquete 2017

O time de juniores do 
Taubaté ficou pelo cami-
nho na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, nesta quar-
ta-feira, dia 11, no estádio 
do Joaquinzão. Apoiado 
por um bom número de 
torcedores, levando em 
consideração que o jogo 
foi às 16h no meio da se-
mana, o Burrinho come-
çou a partida bem e foi 
melhor no 1º tempo.

O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Júnior 
(PMDB), se reuniu nes-
ta quarta-feira (11) com 
o presidente da Associa-
ção de Hotéis e Pousadas 
(AHP), Rodrigo Tavano, o 
presidente da Associação 
dos Quiosqueiros, Rena-
to Lambiase, e com a se-
cretária de Comunicação, 
Malu Baracat, para definir 
a montagem de um plane-
jamento estratégico anual 
de turismo para o municí-
pio.
O objetivo é fortalecer a 
parceria com entidades e 
levar a discussão junto ao 
Conselho Municipal de 
Turismo e a Associação 
Comercial e Empresarial.
No encontro, tanto Asso-
ciação dos Quiosqueiros 
quanto a Associação de 
Hotéis e Pousadas des-
tacaram como uma tem-
porada extremamente 
positiva. “Tínhamos uma 
expectativa ruim, mas a 
temporada tem sido mui-
to boa. Os turistas estão 
vindo e consumindo. Para 
que isso perdure o resto 
do ano precisamos montar 
estratégias - que vai desde 

A equipe de basquete de 
Taubaté realiza seletiva 
para formação da equipe 
masculina de 2017, sub 16 
(nascidos em 2001), no dia 
17 de janeiro (terça feira).
A oportunidade é para os 
atletas do Vale do Paraíba 
e de outros estados para 
integrar as equipes do mu-

Apesar da superioridade, o 
Alviazul não aproveitou as 
chances que teve, e o Cori-
tiba abriu o marcador logo 
no início da 2ª etapa. Logo 
em seguida, o time da casa 
sofreu um pênalti marcado 
pelo árbitro, mas desper-
diçado por Erick. Daí em 
diante, os taubateanos ca-
íram de rendimento e aos 
30 min o Coxa ampliou o 
placar com Mosquito. Ín-

o atendimento ao cliente 
até a limpeza da praia. Te-
mos tido também uma boa 
parceria na fiscalização 
do comércio ambulante. 
Ao mesmo tempo vamos 
cobrar todos quiosqueiros 
todos os alvarás (o de co-
mércio, o sanitário e alva-
rá dos Bombeiros). Esta-
mos abertos para ajudar a 
administração”, comentou 
Renato Lambiase da As-
sociação dos Quiosqueiros 
de Caraguatatuba.
Ele comentou ainda a 
possibilidade de a prefei-
tura firmar convênio com 
a Secretaria de Patrimô-
nio da União (SPU) para 
gerenciamento de toda 
a orla. “Se isso ocorrer,  
teremos ainda mais res-
ponsabilidade no uso da 
orla. Somos 98 quiosques 
e queremos que todos es-
tejam dentro da lei”.
Já o presidente da AHP, Ro-
drigo Tavano, revelou nú-
meros que impressionam. 
“Até o dia 25 de dezembro  
tínhamos 30% de ocupa-
ção, mas depois do dia 26 
houve um boom. A ocupa-
ção na virada do ano che-
gou a 98%, o maior per-

nicípio.
Os interessados devem 
comparecer obrigatoria-
mente com RG e vesti-
menta apropriada para a 
prática do basquete.
Mais informações pelos 
telefones: (12) 98134-01-
13 (Jaú), (12) 98149-92-
42 (Hugo) ou pelo e-mail: 

dio fechou a goleada para 
os paranaenses no final do 
jogo.
No 2º jogo da rodada, tam-
bém no Joaquinzão, o Co-
rinthians passou fácil pelo 
Manthiqueira de Guaratin-
guetá e venceu a partida 
por 5 a 1. Agora, o time da 
capital enfrenta o Coritiba 
nesta sexta-feira, dia 13, às 
18h45, em Taubaté. A en-
trada é franca.

centual desde 2011. Agora 
temos de fomentar a divul-
gação e atrair o turista para 
a cidade”.
Um dos pontos positivos 
destacado por Tavano foi 
o stand montado no Ser-
ramar Shopping. “Lá co-
locamos fotos da cidades 
e folhetos. Muita gente 
ainda desconhece as bele-
zas de Caraguá, inclusive 
o próprio morador. São 
pequenas ações que sur-
tem um efeito rápido, pois 
quem veio de outra cidade 
ao shopping agora quer se 
hospedar em Caraguá”.
A secretária de Comu-
nicação Malu Baracat, 
revelou que está sendo 
remodelado o novo por-
tal turístico da cidade.  
“Será um portal em 360 e 
a ideia é que tenha parce-
ria com a iniciativa priva-
da. Vamos também colo-
car divulgações da cidade 
em outdoors ao longo da 
Rodovia dos Tamoios”.
O prefeito de Cara-
guá, Aguilar Júnior,  
disse que sua ges-
tão será participativa  
e as parcerias terão papel 
fundamental.  

email: jaupaulo6@gmail.
com.
Programação
17 de janeiro (terça feira)
10h – sub 16 (nascidos no 
ano 2000)
Local: Ginásio da CTI: 
Avenida José Roberto 
Bueno, 166 – Estiva – 
Taubaté – SP.
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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.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Devido ao descaso da permissionária distribuidora de ENERGIA ELÉTRICA à 
população de nossa cidade, estaremos realizando uma AUDIÊNCIA PÚBLICA 
na Câmara Municipal de Tremembé no dia 25 de janeiro próximo, às 19h, para 
estabelecer prazos para a solução dos problemas de nossa cidade, que além de 
prejuízos diversos, comprometem a segurança pública.
Participe! traga sua reclamação! 
Adriano dos Santos - Presidente da Câmara Municipal de Tremembé

AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Os vereadores de Tremembé enviaram um OFÍCIO ao Diretor Estadual da 
EMTU, Empresa que atua junto ao Governo do Estado de São Paulo na admi-
nistração de LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAIS, 
como a nossa que atende TREMEMBÉ X TAUBATÉ, solicitando com máxima 
urgência informações sobre o aumento que ocorreu neste início de ano sem avi-
so prévio aos Órgãos Municipais e nem aos USUÁRIOS DO TRANSPORTE 
PÚBLICO.
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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.
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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.

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 pri-
meira semana de gestão 

resolvemos somente as  
questões físicas, pois o 
prédio estava muito de-
teriorado. Esta semana 
começamos efetivamente 
com nossas propostas”, 
apontou Bischof.
O CIT conta com uma 
equipe de cinco estagiá-
rios treinados para ofe-
recer ao turista todos 

os tipos de informações 
e dicas sobre Ubatuba.   
O local, que fica na aveni-
da Iperoig, 214, no centro, 
funciona das 8h às 18h, 
inclusive aos finais de se-
mana. Também é possível 
obter informações pelo 
telefone (12) 3833 9123 e 
pelo e-mail cit@ubatuba.
sp.gov.br.


