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A GAzetA dos Municípios

Comunicado da Diretoria 
de Trânsito para os dias 

de Carnaval em Tremembé

Taubaté elege Corte de 
Momo para o Carnaval 

2017

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Diretoria de 
Trânsito informa que nas 
festividades de carnaval 
a fiscalização de trânsito 
será intensificada, visan-
do o bem estar dos foli-
ões e moradores. Pedimos 
a compreensão de todos 
com relação as vagas de 
estacionamento de idosos 

Taubaté já escolheu sua 
realeza para o Carnaval 
2017. Adriano Noguei-
ra é o novo rei Momo da 
folia deste ano e vai co-
mandar a corte ao lado da 
rainha Maiara Ananias. 
Mary Dourado foi eleita 
a 1ª Princesa. Os jurados 
ainda elegeram Vanielle 
Cristine dos Santos como 
2ª Princesa e Karina Silva 
faturou o prêmio de Miss 
Simpatia.

e portadores de necessi-
dades especiais, em frente 
as guias rebaixadas, placas 
de proibido estacionar; 
lembrando que o trânsito 
de Tremembé é municipa-
lizado e os agentes estarão 
ligados em infrações co-
metidas.
Nos dias de carnaval 24 à 
28 de fevereiro, informa-

Representantes das esco-
las de samba e blocos de 
Taubaté compareceram 
na noite de sábado, 12 de 
fevereiro, na avenida do 
Povo, junto com o público 
em geral, para prestigiar 
a festa que esquenta os 
tamborins para o Carna-
val 2017. A disputa contou 
com a apresentação de 10 
candidatas e 4 candidatos. 
A banca de jurados foi res-
ponsável por avaliar três 

mos que como é de praxe, 
às ruas São Francisco e 
Bom Jesus estarão interdi-
tadas para estacionamento 
para passagem dos blo-
cos. PEDIMOS A TODOS 
QUE SE DIVIRTAM NO 
CARNAVAL E RESPEI-
TEM AS LEIS DE TRÂN-
SITO. E SE BEBER NÃO 
DIRIJA.

quesitos entre as candida-
tas e candidatos: samba no 
pé, desembaraço e criativi-
dade.
A rainha do Carnaval 2017 
de Taubaté levou um prê-
mio de 3.500 mais um tro-
féu. A primeira princesa 
ganhou R$ 3.000 mais um 
troféu e a segunda prince-
sa recebeu R$ 2.500 mais 
um troféu. O prêmio para 
o rei Momo foi de R$ 
3.500 mais um troféu.

Prefeitura de Tremembé, 
através da Secretaria de 
Educação, firma parceria 
em prol do meio ambiente

Prefeitura de Taubaté
abre processo seletivo 

para contratação
de motoristas

Nesta quinta-feira, 09 
de fevereiro, foi firmada 
parceria com a Previnatu 
para um importante traba-
lho que será realizado nas 
escolas de Ensino Funda-
mental da Rede Municipal 
em prol da educação am-
biental.
Estavam presentes na reu-
nião o secretário do meio 
ambiente João Vicente de 
Oliveira, o diretor e o che-
fe da fiscalização Eduardo 
Miralha e Adriano B. de 
Lima, os coordenadores 
da Secretaria de Educação 

A Prefeitura de Tauba-
té abre processo seletivo 
simplificado (nº 001 / 2017 
– Portaria nº 573, de 26 de 
Maio de 2015) para a con-
tratação temporária de 10 
motoristas (habilitados na 
categoria D), bem como 
formação para cadastro de 
reserva pelo prazo de 180 
dias, podendo ser prorro-
gado a critério da admi-
nistração municipal, uma 
única vez, por igual perí-
odo (Lei Complementar 
361/15).
O salário é de R$ 1.350,77 
e a carga horária de 40 ho-
ras semanais. O candidato 
contratado deverá prestar 
serviços dentro do horário 
estabelecido pela adminis-
tração, diurno e noturno, 
em dias úteis ou não, em 
atendimento aos interesses 
da municipalidade.
As inscrições estarão aber-
tas de 16 a 28 de fevereiro 
de 2017 e devem ser feitas 
apenas pelo site da prefei-
tura (www.taubate.sp.gov.

Luana M. M. Campos e 
Victor F. Narezi, o dire-
tor da Previnatu, Wesley 
Feitosa e o palestrante 
João Feitosa. A Secretaria 
de Meio Ambiente é uma 
grande parceira da Edu-
cação de Tremembé com 
diversos projetos de ações 
efetivas de sustentabili-
dade. A Previnatu é uma 
equipe de palestrantes que 
atuam em escolas muni-
cipais, estaduais e priva-
das, executando palestras 
100% gratuitas, com tema 
reciclagem e preservação 

br/processoseletivo).
A inscrição será efetivada 
após o pagamento da taxa 
de inscrição, nas casas 
lotéricas ou em qualquer 
agência bancária, durante 
os horários de funciona-
mento normal desses esta-
belecimentos. O valor da 
taxa de inscrição é de R$ 
20. A data limite para o 
pagamento das inscrições 
será dia 1º de Março de 
2017.
O pagamento da taxa de 
inscrição será realizado 
através de boleto bancá-
rio impresso. Não serão 
aceitos pagamentos de 
inscrições por meio de 
transferência bancária ou 
depósito bancário.
Ficam reservados 5% do 
número de vagas, para a 
contratação de portadores 
de necessidades especiais 
(Lei Complementar Muni-
cipal nº 001/90, e do De-
creto Federal nº 3.298/99). 
Haverá perícia médica de 
acordo com a legislação 

do meio ambiente com 
ênfase no óleo vegetal, o 
famoso óleo de cozinha 
usado. O projeto inclui pa-
lestras informativas, cam-
panha de coleta coletiva e 
seletiva, gincana de coleta 
com premiações e a manu-
tenção dos postos de cole-
ta de óleos.
O projeto iniciará ainda 
esse mês com uma palestra 
aos diretores das escolas 
de Tremembé.  As várias 
etapas serão divulgadas 
com o andamento do pro-
jeto.

vigente, conforme esta-
belecido no Item 3.9 do 
edital. O processo seleti-
vo será realizado em etapa 
única, através da aplicação 
de uma prova prática. A 
prova visa aferir a capaci-
dade funcional e situação 
do candidato às exigências  
e ao desempenho  eficiente 
das atividades  do cargo.
A avaliação será realizada 
em Taubaté, às 8h, com 
abertura dos portões às 
7h20 e fechamento dos 
portões, às 07h45h em 
dias a serem divulgados 
pela administração.
Será publicada a relação 
dos candidatos inscritos, 
no Diário Oficial do Muni-
cípio e também disponibi-
lizado no site da Prefeitura 
a partir do dia 03/03/2017, 
informando a data da pro-
va.
O edital completo também 
está disponível no endere-
ço eletrônico: www.tauba-
te.sp.gov.br/processosele-
tivo.
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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

A maioria dos animais e plantas adaptam-se ao meio que os rodeia. Os castores 
fazem exatamente o contrário, eles alteram o ambiente de acordo com suas neces-
sidades. Constroem lagos e barragens para proteger as suas tocas que têm entradas 
subaquáticas.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquistado a sim-
patia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica, defende uma espécie 
de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, a neurótica 
ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra 
parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e 
nos fortalecemos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios necessários, o 
cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico.  
A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude 
pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os outros, resolva 
revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fechados, etc. Apesar de se-
rem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

O sujeito leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão.
- Mas não tem uma mais forte?
- Mas porque você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...
***
Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho, porque já ficava irritado com gente em 
volta dele. Vara na mão, lata de minhocas e lá vai ele pra beira do rio, bem cedinho. 
No caminho, um caboclinho começa acompanhá-lo. O mineiro pensando: Será que 
esse caboclinho vai ficar grudado em mim? Chegaram ao rio e o caboclinho do lado 
sem falar nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e também não fala nada. 
O tempo passa e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. Já no finalzinho 
da tarde, o mineiro fica com pena e oferecendo uma vara para o caboclinho, diz:
- O menino, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho paciência não, sô!

Mensagens

O que os filhos pensam do pai:

Aos 7 anos: Papai é um sábio, sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que papai se engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são desta 
época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste momento, talvez pudesse me acon-
selhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas idéias e 
umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreendido tão 
tarde.
***
A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem  como se fossem 
ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor das coisas não está 
no tempo que duram, mas sim, na intensidade com que sucedeu. Por isso existem 
momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos trazem 
algo que aprenderemos 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.
***
Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente com coragem 
e determinação, pois se não resolvê-los no dia de hoje, certamente terá que fazê-lo 
no dia de amanhã, porque eles continuarão existindo enquanto não foram resolvi-
dos.

Pensamentos, provérbios e citações

Recordar um tempo feliz é ser feliz por algum tempo.
Não existe melhor travesseiro do que uma consciência tranqüila.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.
Espere pela noite pra saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado da audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
Todo amor é eterno, se não era, não era amor.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
Nunca se arrependa do bem que você faz.
Ninguém chega a ser sábio por acaso.
Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo.
Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Antes a tristeza da derrota que a vergonha de não haver tentado.
Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.
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.
É durante a dificuldade que a gente conhece os grandes amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.

Transformar dor em vitória

Paiva Netto
Não duvidemos de nossa capacidade, como seres espirituais e humanos, de alcançar o hoje con-
siderado insuperável. Temos muito mais aptidão para sobrepujar problemas, por maiores que os 
julguemos, segundo avalia o médico, psicólogo, filósofo e escritor norte-americano William James 
(1842-1910): “A maioria das pessoas vive física, intelectual ou moralmente num círculo muito res-
trito do seu potencial. Faz uso de uma parte muito pequena da sua possível consciência e dos recur-
sos da sua alma em geral, assim como um homem... que se habitua a usar e a mover somente o seu 
dedo mínimo. Grandes emergências e crises nos mostram como os nossos recursos vitais são muito 
maiores do que supúnhamos”.
Se as dificuldades são maiores, superiores serão os nossos talentos para suplantá-las. Se desse modo 
não fosse, onde estaríamos hoje caso os que nos antecederam, pelos séculos, se acovardassem? A 
pior tragédia é desistir por causa das adversidades do mundo. É falhar, portanto, com aqueles que 
confiam em nós. Os que vieram antes — com o combustível da Fé — sublimaram dor em vitória.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

MISCELÂNEA

No dia 21 de fevereiro, 
Cunha recebe o circuito 
sesc verão de esportes, 

com as modalidades
handebol e vôlei sentado

Vôlei Sentado – 21 de fe-
vereiro – 9h30 – Ginásio 
de Esportes
Percorrendo oito cidades 
do Vale do Paraíba e Ser-
ra da Mantiqueira, o Sesc 
Taubaté realiza apresenta-
ções esportivas e possibi-
lita a vivência de duas mo-
dalidades, uma olímpica e 
outra paralímpica.
Com a equipe do Instituto 
Athlon, de São José dos 

Campos. 
Modalidade esportiva 
adaptada do Voleibol, na 
qual pessoas amputadas e 
com outros tipos de defi-
ciência locomotora com-
petem numa quadra onde 
as medidas e a altura da 
rede são adequadas para 
possibilitar a prática desse 
esporte.
Handebol – 21 de feverei-
ro – 15h – Ginásio de Es-

portes
Com o jogador Marcão, 
goleiro do E.C. Pinhei-
ros, campeão paname-
ricano com a seleção 
brasileira em Santo Do-
mingo-2003, participou da  
Olimpíada de Atenas-2004 
e disputou 11 campeona-
tos mundiais.  Handebol, 
esporte olímpico desde a 
Olimpíada de Berlim, em 
1936.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 108, Termo nº 6485
Faço saber que pretendem se casar TUMAKI ARUANÃ DA SILVA CASSIANO 
e GABRIELA DA SILVA E SILVA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Taubaté - SP, nascido em 6 de dezembro de 1988, de profissão professor, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na rua José Juvêncio Neves, nº 
321, Vila Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de EVANDRO TEIXEIRA 
CASSIANO, de 54 anos, nascido na data de 5 de abril de 1962, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Guaratinguetá/SP e de FÁTIMA APA-
RECIDA DA SILVA CASSIANO, de 53 anos, nascida na data de 30 de agosto de 
1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é na-
tural de Porto Alegre - RS, nascida em 30 de agosto de 1988, de profissão artista 
plástica, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de JOSÉ CARLOS AIRES DA SILVA, de 54 anos, nascido na 
data de 18 de março de 1962, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, natu-
ral de Canoas/RS e de MARIA ANGELICA MORAES DA SILVA, de 60 anos, 
nascida na data de 29 de março de 1956, residente e domiciliada em Porto Ale-
gre/RS, natural de Caxias do Sul/RS. 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE LIMPEZA
BARMAN
COZINHEIRO
CUMIM
GARÇON
OPERADOR DE CAIXA
RECEPCIONISTA DE RESTAURANTE
MOTORISTA  CARRETEIRO
MOTORISTA  CAMINHÃO TRUCK

TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS SÃO 
PARA TRABALHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUARAREMA E 
CAMPINAS. OS INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE PARA MORAR 
EM ALOJAMENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO: -RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodo-
viária Velha - TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

Pinda realiza seletiva de 
vôlei

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Semelp) 
realiza, nesta quinta-feira 
(16), uma seletiva para o 
voleibol feminino e mas-
culino. Será a partir das 16 
horas, no Ginásio de Es-
portes Juca Moreira.
Para vôlei feminino sub 
14, será às 16 horas, vol-
tado para atletas nascidas 
em 2005, 2004 e 2003. E 

para sub 17, será às 17 ho-
ras, somente para as me-
ninas nascidas em 2002, 
2001 e 2000.
Já para o vôlei masculino, 
haverá uma seletiva para o 
sub 14, às 18 horas, volta-
da para os meninos nasci-
dos em 2005, 2004 e 2003, 
e outra seletiva para o sub 
17, para atletas nascidos 
em 2002, 2001 e 2000.

Para participar, é necessá-
rio levar RG e utilizar rou-
pas de treinamento (cami-
seta, short, tênis e meia).
As equipes formadas re-
presentarão Pindamonhan-
gaba nos Jogos Abertos da 
Juventude, Copa São Pau-
lo e serão base das equipes 
para os Jogos Regionais.
Mais informações pelo te-
lefone 3643-2170.
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Pratos e ralos lideram 
ranking de criadouros do 
Aedes aegypti em Taubaté

Prefeitura de Taubaté irá 
contar com drones para 

reforçar a segurança

Vistoria dos agentes do 
CAS (Controle de Animais 
Sinantrópicos) para a ela-
boração da ADL (Análise 
de Densidade Larvária) de 
janeiro identificou a maio-
ria dos criadouros do mos-
quito Aedes aegypti em 
velhos conhecidos da po-
pulação de Taubaté como 
os pratos de plantas e ralos 
externos.  Estes dois cor-
respondem a 26,94% do 
total de criadouros encon-
trados.
O ranking ainda é com-
posto por latas, frascos, 
recipientes plásticos, re-
servatórios, vasos, baldes, 
regadores, entre outros. 
Apesar do número reduzi-
do, alguns criadouros cha-
mam a atenção pelo cará-
ter inusitado.

A Prefeitura de Taubaté, 
em parceria com as Po-
lícias Civil e Militar, irá 
viabilizar a operação de 
dois drones em regiões 
com problemas mais acen-
tuados de criminalidade, 
apontados pelo policia-
mento.
O monitoramento será re-
alizado durante todo o dia 
com a captação de ima-
gens, por meio de fotos e 
vídeos, que serão forneci-
dos às policias, auxiliando 
em mandados de busca e 

Foram encontradas larvas 
em caixas de descarga, 
vasos sanitários, bande-
jas de coleta de água de 
geladeiras e aparelhos de 
ar condicionado, piscinas 
desmontáveis e até mes-
mo em espaços ocos de 
bambus usados em cercas 
e barracas. A ADL de ja-
neiro deste ano mostrou 
um aumento nos indicado-
res de infestação de larvas 
do Aedes aegypti, com 4,9 
pontos no IB (Índice Bre-
teau). Em janeiro do ano 
passado, o IB tinha sido de 
4,4. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, o índice 
de tranquilidade é 1,0 ou 
menos. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia.
Mesmo com os bons re-
sultados obtidos no início 

apreensão, de prisão, po-
liciamento e em ações ge-
rais de combate ao crime. 
Os aparelhos também se-
rão utilizados para fiscali-
zar ocupações irregulares 
de fracionamento de solo.
Este projeto foi elabora-
do no ano passado e não 
foi colocado em prática 
devido às limitações or-
çamentárias decorrentes 
da queda de arrecadação 
e crise financeira do país, 
além dos trâmites normais 
para contratação do ser-

do ano, com a redução 
histórica de casos confir-
mados de dengue, a ADL 
de verão reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
O apoio da população é 
fundamental para con-
ter o avanço de casos em 
Taubaté. Denúncias sobre 
criadouros em potencial 
devem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
A prefeitura também dis-
ponibiliza o hotsite xô 
mosquito (taubate.sp.gov.
br/xomosquito/) para o en-
caminhamento de denún-
cias.

viço, como obediência às 
normas da ANAC (Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil) e treinamento para 
operação e manutenção 
dos equipamentos. A pre-
visão é de que estejam em 
operação já no próximo 
semestre.
Além deste reforço para 
a segurança municipal, a 
Prefeitura está estudando 
novos pontos para amplia-
ção do COI, com a insta-
lação de novas câmeras de 
monitoramento.v

Subprefeitura de Pinda
faz operação limpeza

em vários pontos

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizando 
uma operação limpeza em 
diversos pontos no dis-
trito. Esta semana, estão 
sendo pintadas as guias na 
região do Pronto Atendi-
mento e, na sequência, a 
equipe seguirá para a rua 
José Teberga e depois para 
a avenida José Adhemar 
César Ribeiro.
O subprefeito Nilson Luis 
de Paula Santos explicou 
que as pinturas ocorrem 
após os serviços de capina 
e roçada nas áreas. Segun-
do ele, o próximo ponto 
a receber a pintura será a 
praça do Vale das Acácias 
- tanto na região da base 
da Polícia Militar, quanto 
no setor em frente à Igreja 
Santa Rita de Cássia - lo-
cais que tiveram limpeza 
há duas semanas.

Outros pontos do distrito
Esta semana, a Subpre-
feitura ainda executou 
roçada na parte de trás 
da escola estadual Mário 
Tavares; roçada e limpeza 
em vários pontos da Vila 
São João, incluindo a pra-
ça principal e a pracinha 
da quadra de esportes, que 
está ganhando novas tela 
de proteção.
A Vila São José é outro 
ponto atendido esta se-
mana pela Subprefeitura. 
No local, já foram limpos 
a praça principal e a praça 
em frente à biblioteca Ma-
ria do Carmo dos Santos 
Gomes.
De lá, a equipe segue para 
o Ipê II, onde as laterais da 
avenida Ilha Bela come-
çaram a ser contempladas 
com limpeza e roçada na 
tarde de quarta-feira (8).

Mantiqueira
O loteamento do Man-
tiqueira vai receber uma 
atenção especial com 
ações de limpeza, capina 
e roçada. Na de quarta-
feira (8), a região da qua-
dra de esportes recebeu  
capina e boa parte do local 
já está limpo e adequado 
aos moradores, sobretudo 
os que frequentam a qua-
dra e o parque infantil. 
Nos próximos dias, os ser-
viços avançam com outras 
ações no Mantiqueira.
Roçada no Zito
Os trabalhos de limpe-
za e roçada estão em 
andamento no Centro  
Esportivo ‘Zito’, onde 
a parte da frente já re-
cebeu a benfeitoria e  
nos próximos dias deverá 
ser finalizada a área atrás 
dos ginásios.

ADMINISTRATIVO : ABERTAS INSCRIÇÕES PARA VAGAS DE ESTÁGIO
  
Aberta inscrições para vagas de Estágio na Prefeitura Municipal da Estância Turís-
tica de São Luiz do Paraitinga, para seguintes áreas:

Administração
Contabilidade
Direito
Educação Física
Gestão Pública
Logística
Pedagogia
Psicologia
Recursos Humanos

Auxiliar de Enfermagem
Técnico em Informática
Ensino Médio

Documentos necessários: cópias RG, CPF e último boletim (Ensino Superior, En-
sino Médio e Técnico)

Maiores informações CIEE Taubaté – Rua Dr. Pedro Costa, 270 – centro – Taubaté

Contato: 12 3634-8080

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Secretaria de Saúde oferece tratamento de antitabagismo 
gratuito em Caçapava

Para quem quer deixar o 
vício do tabagismo, o Nasf 

(Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família) da secretaria 

de saúde do Prefeitura de 
Caçapava reinicia o tra-

tamento para quem quer 
parar de fumar. Os inte-
ressados devem procurar 
pelos postos dos ESFs 
(Programas Estratégia 
Saúde da Família) da Vila 
Paraíso, Jardim Caçapava, 
Nova Caçapava ou Jardim 
Rafael, das 8h às 17h. O 
tratamento será oferecido 
nessas unidades.
Para participar, o interes-

sado deve se inscrever nos 
postos de ESFs e deixar 
nome, telefone e número 
do cartão SUS. 
A primeira turma começa 
nesta quarta-feira, 8, das 
9h40 às 11h, no salão da 
igreja Maximiliano Kol-
be na rua Idalizio Gabriel, 
151, Vila Paraíso.
A duração do tratamento é 
de quatro sessões, uma vez 

por semana, por um perío-
do de 4 semanas. Após as 
sessões de grupo, os pa-
cientes são acompanhados 
em sessões individuais de 
manutenção por até um 
ano.
Qualquer dúvida em rela-
ção ao programa pode en-
trar em contato com Nasf 
pelo email nasf@cacapa-
va.sp.gov.br .


